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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005638-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

CLEUZA FIGUEREDO DE SOUZA (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005638-32.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JULIANO DE SOUZA MEYER RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

pensão por morte de trabalhador rural ajuizada por Juliano de Souza 

Meyer, representado por sua genitora Cleuza Figueiredo de Souza em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando a petição inicial, vejo que a parte autora não 

juntou aos autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da 

demanda. Denota-se que a inicial não veio instruía com o instrumento 

procuratório, declaração de hipossuficiência, documentos que comprovam 

o inicio de prova material para a obtenção do benefício previdenciário 

almejado, bem como o indeferimento administrativo do pedido do benefício 

requerido junto à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte 

do Juízo a análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. 

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

EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de 

concessão do benefício previdenciário, bem como todos os demais 

documentos indispensáveis para o processamento desta demanda 

conforme acima mencionado sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho está em consonância com a disposição do art. 10 do 

CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000015-50.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): ADILES AGOSTINI RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

concessão de aposentadoria por idade híbrida proposta por Adiles 

Agostini em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, vejo que a parte 

autora não juntou aos autos todos os documentos imprescindíveis para a 

análise da demanda. Denota-se que a inicial não veio instruía com o 

instrumento procuratório, declaração de hipossuficiência, documentos que 

comprovam o inicio de prova material para a obtenção do benefício 

previdenciário almejado, bem como o indeferimento administrativo do 

pedido do benefício requerido junto à autarquia previdenciária, restando 

prejudicada por parte do Juízo a análise das argumentações ofertadas 

pela parte requerente. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015, juntando aos autos a 

prova da negativa de concessão do benefício previdenciário, bem como 

todos os demais documentos indispensáveis para o processamento desta 

demanda conforme acima mencionado sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005589-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005589-88.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): PEDRO GOMES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-saúde e/ou aposentadoria por invalidez 

ajuizada por Pedro Gomes dos Santos Ferraz em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados. Analisando 

atentamente os autos, bem como dos documentos que instruíram a inicial, 

vejo que a parte autora não juntou aos autos todos os documentos 

imprescindíveis para a análise da demanda. Compulsando aos autos, 

denota-se que não consta o indeferimento administrativo do pedido do 

benefício almejado junto à autarquia previdenciária, restando prejudicada 

por parte do Juízo a análise das argumentações ofertadas pela parte 

requerente. Destaque-se que o escoar do período em que havia sido 

estipulado o prazo de recuperação da parte autora, por si só não é motivo 

que demonstre recusa ou desídia da Autarquia Previdenciária, sendo que 

a parte autora poderia fazer o pedido de prorrogação do benefício, mas 

não há isto nos autos, tornando imprescindível que a parte autora traga 

aos autos negativa que lhe permita ajuizar a demanda. Ademais, 

considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 
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que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005586-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES TEMPONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005586-36.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES TEMPONI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por 

invalidez ajuizada por Maria de Lourdes Temponi em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados. 

Analisando atentamente os autos, bem como dos documentos que 

instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou aos autos todos os 

documentos imprescindíveis para a análise da demanda. Compulsando aos 

autos, denota-se que não consta o indeferimento administrativo do pedido 

do benefício almejado junto à autarquia previdenciária, restando 

prejudicada por parte do Juízo a análise das argumentações ofertadas 

pela parte requerente. Destaque-se que o escoar do período em que havia 

sido estipulado o prazo de recuperação da parte autora, por si só não é 

motivo que demonstre recusa ou desídia da Autarquia Previdenciária, 

sendo que a parte autora poderia fazer o pedido de prorrogação do 

benefício, mas não há isto nos autos, tornando imprescindível que a parte 

autora traga aos autos negativa que lhe permita ajuizar a demanda. 

Ademais, considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003017-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENOS ELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003017-96.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ENOS ELER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

restabelecimento do benefício por incapacidade c/c pedido de tutela de 

urgência proposta por Enos Eler em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a autora que requereu 

junto à Autarquia Previdenciária, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, que foi deferido, no entanto, depois de escoado o prazo 

da concessão do benefício e tendo a parte autora requisitado a 

prorrogação dele, o prolongamento do pedido auxílio-doença foi indeferido. 

Por essa razão, requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação 

do requerido a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença, desde a data 

do requerimento administrativo, ou, alternativamente, conceder o benefício 

de aposentadoria por invalidez, caso constatada a incapacidade definitiva. 

A inicial veio instruída diversos documentos. Recebida a petição inicial, 

foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a 

realização de perícia médica (Id. 14968525). Laudo médico pericial 

carreado aos autos sob o Id. 19872025. O requerido apresentou 

contestação, suscitando a preliminar de prescrição e, no mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda (Id. 21450476). O requerido apresentou 

nova contestação, pugnando, em suma, pela improcedência da demanda 

(Id. 22397198). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, haja vista que a parte requerida arguiu 

preliminar de prescrição, passo à sua análise. Tal pleito não merece muitas 

digressões, na medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, 

foi encerrado administrativamente na data de 03/07/2018, sendo que o 

ajuizamento da demanda se deu em 21/08/2018, ficando evidente o curto 

lapso entre o indeferimento administrativo e ajuizamento da ação, o que 

não enseja a modo algum, na prescrição arguida pela requerida. Além do 

mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. 

Ademais, não há a necessidade de dilação probatória, eis que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento do feito. 

Assim, inexistindo outras preliminares ou questões processuais a serem 

decididas, passarei a enfrentar o mérito da demanda. DO MÉRITO 

Consiste, então, o cerne da questão em comento, em saber se a parte 

autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos 

exigidos à concessão do benefício postulado. Em relação à Seguridade 

Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 

194, caput: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 

59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta medida, os requisitos para a concessão 

do auxílio-doença são os seguintes: “1) vínculo do segurado com a 

Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção 

dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como, nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três 

(03) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o 

laudo pericial encartado aos autos atesta que a parte requerente é 

acometida de Cardiopatia grave, incapacitando-o para as atividades 

qualquer tipo de atividade laboral. Destaca-se que o referido laudo expõe 

que o autor sofre com uma moléstia permanente, evolutiva e que 

incapacita a parte autora de exercer qualquer atividade. Sendo assim, 

pode-se concluir que o autor se encontra incapacitado para o trabalho, 

não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente 

exercia (trabalhador rural). Todavia, as condições pessoais do(a) 

segurado(a) devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, se 

considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas que 

irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de 

renda que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência 

manifesta-se no mesmo sentido: “INTERESSE DE AGIR. ALTA 

PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a 
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possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções 

laborativas que não exijam esforço físico no uso das mãos e braços, não 

constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso 

concreto, em especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar 

evidente a impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o 

uso de força física, como as de natureza burocrática. Cabível o 

restabelecimento do auxílio doença desde que indevidamente cessado, 

frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015)” – grifei. Tocante ao requisito de impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência do(a) trabalhador(a) e não consta nenhum documento nos 

autos atestando o grau de instrução do autor, mas nota-se que a 

requerente possui atualmente 51 (cinquenta e um) anos, sendo muito difícil 

nesta faixa etária se adaptar a funções que jamais teve contato, o que 

evidência que a reabilitação seria extremante dificultosa senão impossível, 

assim, entendo que a requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, 

haja vista que preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in 

verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Neste sentido, colaciono 

jurisprudência sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO 

CPC/1973. POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O 

LIMITE DO §2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. 

REEXAME NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da parte autora no meio de 

trabalho. Destarte, da simples análise do quadro clínico da requerente, 

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver 

(trabalhador rural), é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar 

a atividade laborativa anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude 

de sua atual idade 51 (cinquenta e um) anos, verificada a impossibilidade 

de reabilitação no mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos 

analisar sua condição de segurado(a). Contudo, fundamentação da 

comprovação da qualidade de segurada da parte autora a prova 

documental juntada aos autos, indicando que a requerente laborava na 

zona rural em economia familiar, tudo para subsistência. Inclusive, há que 

se repisar que a parte autora recebia o benefício previdenciário de 

auxílio-doença até a data de 27/03/2018, conforme consta nos autos, logo, 

não há que se discutir mais profundamente sua condição de segurado(a) 

se outrora o INSS havia averiguado as condições da parte demandante e 

lhe atribuindo à condição de segurado(a), e via de consequência, conferiu 

os benefícios pleiteados pela parte requerente. A propósito, o STJ 

considera que se a Autarquia Previdenciária em outro momento havia 

reconhecido a condição de segurado(a) da parte e tendo o indivíduo 

recebido o auxílio-doença até data próxima ao dia do ajuizamento da 

demanda, há que se considerar como preenchida a qualidade de 

segurado(a). Senão, vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. ALIENAÇÃO 

MENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. (...) IV - 

Considerando que a carência é contada a partir da data de filiação, nos 

termos do art. 27, I, da Lei n. 8.213/91, o período indicado demonstra que, 

ao contrário do consignado no acórdão combatido, houve o preenchimento 

do requisito de carência. Tendo a segurada recebido auxílio-doença até a 

véspera do ajuizamento da ação, a qualidade de segurada também está 

preenchida. (...) (AREsp 1492649/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)” grifei. Assim 

sendo, resta caracterizada a qualidade de segurado(a) da parte autora. 

Tocante ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência 

que, nos casos semelhantes a este, deve ser a partir do indeferimento 

indevido do benefício de auxílio-doença, portanto, deve ser reestabelecido 

em 03/07/2018, consoante informação constante nos autos. Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO E CONVERTIDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEMONSTRADA PELA 

PERÍCIA E. CORROBORADA POR ATESTADOS MÉDICOS. JUROS DE 

MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, EM RELAÇÃO 

ÀS PARCELAS ANTERIORES A LEI Nº 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA 

FIXADA COM BASE NO MANUAL DE CALCULO DA JUSTIÇA FEDERAL 

VIGENTE NA DATA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL DE 10% 

INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. (...) 4. Agiu bem o MM. Juiz Sentenciante ao determinar o 

restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessão indevida, pois a 

incapacidade atual, fixada pelo perito, já existia naquela ocasião. Correto 

também a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, com DIB 

na data da juntada do laudo pericial, acrescido do adicional de 25%, pois 

comprovado o caráter permanente da incapacidade e a necessidade de 

assistência permanente de outra pessoa (quesito 7 do laudo pericial - fl. 

102). (...) (AC 0003246-75.2010.4.01.3302, JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DA BAHIA, e-DJF1 18/11/2015 PAG.)” grifei. Por fim, restando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data da cessação indevida do benefício (03/07/2018), 

conforme dispõe o art. 43 da Lei 8.213/91, no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91). b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data do indeferimento administrativo (03/07/2018), até a 

data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir 

juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na 

inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo de dano é evidente 

e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC-MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO 

de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 
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8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento 

ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa: “I – Enos Eler; II – 

Concessão de aposentadoria por invalidez; III – prejudicado; IV – 

03/07/2018; V – 100% (cem por cento) do salário-de-benefício”. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000055-32.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

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

folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição 

de indébito e danos morais ajuizada por Maria Helena de Oliveira contra 

Banco BMG S.A, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora ser portadora do benefício previdenciário n° 1563082486, tendo 

procurado a requerida para realização de um empréstimo consignado, 

entretanto, alega que foi ludibriada com a contratação de outro serviço 

referente a contratação de um cartão de crédito, onde lhe foi creditado a 

quantia de R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais). Argumentou que 

não foi sua intenção a contratação do referido produto, e que as faturas 

do cartão de crédito estariam eivadas de juros e encargos que 

impossibilitam a parte autora de adimplir tais encargos. Diante disso, almeja 

a requerente por meio desta ação a declaração de inexistência de 

empréstimo consignado da RCM e reserva de margem consignável, com a 

condenação da requerida em restituir em dobro o valor de R$ 1.581,24 (mil 

quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), assim como a 

condenação da parte requerida em indenização por danos morais. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, em consulta ao Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, constatei a existência de outra ação idêntica a presente 

demanda em curso, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, distribuída sob nº. 1000053-62.2020.8.11.0007, tendo ambos 

pedidos distribuídos no mesmo dia (08/01/2020), diferenciando apenas o 

horário do protocolo. O processo - autos n. 1000053-62.2020.8.11.0007 

foi distribuído às 16h25min38ss e a presente ação às 16h48min29ss. 

Desta forma, o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que 

"há litispendência quando se repete ação que está em curso". Assim, 

diante da existência de ações idênticas, a inicial deve ser indeferida pela 

patente ocorrência do instituto da litispendência, devendo o feito ser 

julgado extinto sem resolução do mérito, (artigo 485, V “segunda figura”, 

do CPC/15). Deixo de intimar a parte autora nos termos do artigo 10 do 

CPC/15, com base nos Enunciados da ENFAM, artigo 3, que dispõe que “É 

desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder 

influenciar na solução da causa”. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15, JULGANDO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 485, V (segunda figura), do CPC/15. CONDENO a parte autora no 

pagamento de custas, mas sua EXIGIBILIDADE ficará SUSPENSA pelo 

prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15, eis que DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. Sem condenação em honorários. Após o trânsito em julgado da 

sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002529-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI VENANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA VENANCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002529-10.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: SOELI VENANCIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARINALVA 

VENANCIO DE OLIVEIRA Vistos. Tratam os presentes autos de ação de 

substituição de curador proposta por Solei Venâncio de Oliveira em face 

de Marinalva Venâncio de Oliveira, todos qualificados nos autos. A inicial 

veio acompanhada dos documentos ali anexados. Pela manifestação de Id. 

21948234, a parte autora informou ter se mudado de cidade, pugnando 

pela desistência e extinção do presente feito. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público emitiu parecer favorável ao aludido pleito de desistência, 

requerendo a extinção do feito e seu consequente arquivamento, na forma 

do artigo 485, VIII, do CPC/2015. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido Analisando o pedido de desistência, em consonância com o 

parecer do Ministério Público, não observo nenhum óbice para sua 

homologação. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC/2015. Condeno a parte autora no pagamento das custas (art. 90 do 

CPC), no entanto ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo 

prazo do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em horários advocatícios. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003670-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR TADEU PERUZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON CARLOS FOCAS LEITE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003670-98.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSEMAR TADEU PERUZATTO REU: EWERTON CARLOS 

FOCAS LEITE Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por Rosemar 

Tadeu Perzatto em face de Ewerton Carlos Focas Leite, todos qualificados 

nos autos, objetivando dar força executiva ao título que apresentou na 

petição inicial. O feito foi distribuído inicialmente no Juízo da 4ª Vara da 

Comarca de Sinop/MT, sendo que após o acolhimento da preliminar de 

incompetência arguida nos embargos monitórios opostos pelo curador 

especial da parte requerida o feito foi remetido para este juízo (Id. 

15862954). Determinação sob o Id. 16058411, para que as partes fossem 

intimadas para dar o devido andamento ao processo, tendo sido 

certificado o decurso de prazo sem manifestação pelos litigantes (Id. 

16595330). Despacho determinando a intimação pessoal da parte autora 

para dar andamento do feito sob pena de extinção (Id. 20640811). 

Certidão negativa de intimação da parte autora em razão do endereço 

indicado nos autos estar incompleto (Id. 24201376). É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. No caso dos presentes autos, fica 

visível que houve abandono da causa pela parte autora, tendo em vista 

que não empreendeu as diligências determinadas pelo Juízo. Além disso, 

há determinação para que a autora dê prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, inciso III, § 1º do 

Código de Processo Civil de 15: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o 

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Ademais, 

embora a intimação pessoal da parte não tenha ocorrido, isso foi em razão 

de a mesma ter alterado o local de seu domicílio sem ter informado em 

juízo, o que resulta em validade da tentativa de intimação no endereço 

constante nos autos, na forma do artigo 274, Parágrafo único, do CPC. Em 

razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito. 

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 
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presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015. CONDENO a parte autora no pagamento de 

honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, eis 

que houve defesa por meio de embargos monitórios. CONDENO a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas judiciais. Após o trânsito em 

julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Ciência à Defensoria Pública. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003916-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003916-94.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Cuida-se ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c indenização 

por danos morais proposta por Maria Aparecida de Souza em face do 

Banco Losango S.A – Banco Múltiplo ambos devidamente qualificados nos 

presentes autos. Alega a autora que não possui nenhum vínculo comercial 

com a empresa requerida, no entanto, afirma que obteve conhecimento de 

que a parte requerida havia negativado seu nome, ante uma compra no 

importe de R$ 364,32 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), sendo que a parte autora desconhece completamente a origem 

desta dívida. Por tais razões, ingressou o autor com a presente demanda, 

pugnando, no mérito, pela declaração da inexistência do referido débito, 

bem como pela condenação da parte ré ao pagamento por danos morais. 

Entendendo presentes os requisitos, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência a fim de que a parte requerida retirasse seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito sob pena de multa diária em caso de descumprimento. 

A inicial veio instruída com os documentos ali anexados. Recebida a 

exordial foram concedidos os benefícios da justiça gratuita e a tutela de 

urgência, bem como foi designada audiência de conciliação/mediação (Id. 

16340652). Tentada a conciliação esta foi infrutífera (Id. 17949928). A 

parte requerida apresentou contestação, oportunidade em que arguiu a 

preliminar de ausência de condições da ação por falta de interesse de 

agir, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 

18105108). Houve impugnação à contestação (Id. 18639458). Contra a 

decisão que concedeu a tutela de urgência foi interposto recurso de 

agravo de instrumento pela parte requerida, onde o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento diminuindo o 

valor da multa aplicada em caso de descumprimento (Id. 20451849). 

Intimadas a se manifestar quanto a possíveis provas a ser produzidas, a 

requerente pugnou pela intimação do requerido para juntar o contrato 

original da dívida atacada neste feito, com a posterior realização de pericia 

técnica na assinatura (Id. 23968339). A parte requerida almejou a 

realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva pessoal da 

parte autora (Id. 24161775). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. De início, em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados 

por meio de prova documental juntada aos autos. Com fundamento nos 

artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas. Diante disso, cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da existência de 

preliminares, passo à sua análise. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA 

AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Inicialmente, quanto à 

preliminar de ausência de interesse de agir em razão de o autor não ter 

realizado requerimento administrativo, tal pleito não merece ser acolhido, 

visto que o interesse do autor na prestação jurisdicional é patente. Isso 

porque, em toda a peça inaugural, a requerente relata a situação 

vivenciada em razão da negativação indevida de seu nome, o que 

configuraria falha na prestação de serviço pela parte reclamada, 

ensejando, por conseguinte, os danos morais ora pleiteados. Assim, 

rejeito a preliminar em voga e passo à análise meritória. DO MÉRITO Em 

sua argumentativa, a empresa requerida alega que à parte autora 

contratou com a requerida na lojista ELTROKASA, relatando que houve a 

gravação da contratação dos serviços. Pois bem. A relação jurídica posta 

em tela está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, haja 

vista a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, 

capituladas nos artigos 2º e 3º, do aludido Código, incidindo, também, a 

inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma 

legal, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, 

incumbe à ré comprovar a efetiva contratação entre as partes envolvidas, 

e, ainda que não o fosse, lhe caberia na forma do art. 373, II, do CPC. Aqui 

vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela 

premissa de que a prova de fato negativo não pode ser exigida de quem 

aproveitaria a sua inexistência. No caso, significa dizer que a requerente 

nunca poderia provar que não firmou qualquer relação jurídica com a 

empresa requerida e que dela não seria devedor de quaisquer valores, 

incumbência lógica dessa última e que deriva da elementar regra 

probatória “negativa non sunt probanda”. Nessa medida, incumbia à parte 

ré, ora demandada, comprovar a veracidade e origem do débito que imputa 

a autora em razão da aludida inversão, tendo restado incontroversa a 

negativação indevida, pois de modo algum foi comprovado de forma eficaz 

o vínculo da lojista ELETROKASA, principalmente, quando se trata de 

hipótese em que a parte nega a existência da própria relação jurídica 

legitimadora de situação contra a qual se insurge. Desta feita, pode-se 

assegurar que a autora não realizou qualquer operação capaz de ensejar 

sua negativação, não sendo verificada da forma adequada pela empresa 

a regularidade da transação, restando evidenciado, nos autos, que o réu 

procedeu com a negativação indevidamente por serviços não contratados 

mostrando-se evidente a sua responsabilidade pelo fato, tendo em vista 

que assumiu o risco de causar danos à terceiro. Logo, inconteste a 

ilicitude do ato praticado pela empresa requerida. Destaca-se que a 

assinatura constante no contrato juntado (Id. 18105112) aos autos é 

totalmente distinta da autora, conforme se vê na procuração de Id. 

16253117, declaração de hipossuficiência de Id. 16253293 e RG de Id. 

16253967. Além do mais, o RG juntado com o suposto contrato apesar de 

ter os mesmos dados do documento do autor, se difere em muito na foto 

do indivíduo, sendo perceptível que àquela foto não é da parte autora, 

especialmente em comparação com o RG aportado junto à inicial (Id. 

16253967). Assim, no tocante aos danos morais, é certo que a requerida 

cobrou valores indevidos da autora, o que com mencionado acima é ato 

ilícito, nos moldes do artigo 186 do CC/02 e seguindo a lógica do referido 

diploma, cabe o dever de indenizar à ré (art. 927, CC/02), além de que a 

Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X, prevê indenização quando 

ocorrer dano. Insta dizer que no caso em apreço não há a aplicabilidade 

da Súmula 385 do STJ, uma vez que tal súmula diz respeito à 

negativações válidas e conforme argumenta à parte autora o outro 

financiamento também está sendo discutido judicialmente, logo, por ora, é 

impossível afirmar que tal inscrição é totalmente válida. Resta pacificado, 

na jurisprudência, que a negativação indevida enseja indenização por 

danos morais, danos estes que são presumidos, não dependendo de 

demonstração dos efetivos prejuízos. Confiramos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE NÃO 

DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA” – PEDIDO 

INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – FALTA DE PROVA DO 

EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO INEXIGÍVEL – PEDIDO DE REPETIÇÃO 

EM DOBRO DO INDÉBITO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caracteriza dano 

moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da 

mora. 2. Cuidando-se de inscrição ilegal em cadastro de entidades de 

proteção ao crédito, ou de devolução indevida de cheques, ou de protesto 

indevido de títulos, ou ainda de cobrança de valores sem respaldo 

negocial (...) (Súmula 54 do STJ) (...) (Ap 42896/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)”. Nesse ponto, mister se faz 
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abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o quantum indenizatório 

a título de danos morais a ser arbitrado à parte requerente. A indenização 

por dano moral, como já visto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem 

caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser levada em 

consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, de modo 

que a indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. De 

nada adianta, portanto, da indenização em patamar exorbitante, ou, de 

outra forma, em valor irrisório, ato que, longe de punir, representa 

verdadeiro prêmio ao causador do dano. Assim, deverá a parte 

demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à 

parte autora, quantia que entendo compatível com os transtornos a ela 

causados. Realmente, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar 

que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e 

tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do 

STJ, “dupla função reparatória e penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO 

SANTOS). DISPOSITIVO Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque: 1) DECLARO 

INEXISTENTE o débito discutido nos autos, referente ao contrato nº 

003020039103440I. 2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do 

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(25-09-2015), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da 

sentença. 3) CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC/2015. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por 

Maria Aparecida de Souza em face do Banco Losango S.A – Banco 

Múltiplo, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000315-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO JOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000315-46.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): CLAUDIO ROBERTO JOLI REU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

ação de usucapião extraordinária proposta por Claudio Roberto Joli e 

Neide Paula dos Santos em face da Cooperativa Agrícola de Cotia – 

Cooperativa Central em Liquidação, objetivando usucapir o imóvel descrito 

na inicial, pelos motivos ali descritos. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Recebida a inicial determinou-se a citação do 

requerido, e, a notificação dos interessados (Id. 17810744). Edital de 

citação dos réus incertos e desconhecidos, bem como de eventuais 

terceiros interessados (Id. 18743659). Certidão positiva de citação dos 

confinantes (Id. 19029709). O requerido apresentou contestação, 

pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, 

não se opôs ao pedido inicial (Id. 19513030). Manifestação de 

desinteresse na lide pela Fazenda Pública Estadual (Id. 19604111). A 

Fazenda Municipal informou não possuir interesse na lide (Id. 20058168). 

Também não indicou ter interesse no presente feito a Fazenda Pública da 

União (Id. 21370406). Certificou-se o decurso de prazo para manifestação 

dos confinantes e terceiros interessados (Id. 21489065). Impugnação à 

contestação foi apresentada sob o Id. 21976229, onde a parte autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

diante da leitura dos autos, verifico que o feito está apto para o seu 

julgamento, tendo em vista que apesar da parte requerida não concordar 

inteiramente com o pedido autoral, ela afirma que vendeu o imóvel objeto 

da lide há muito tempo, portanto, desnecessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento, haja vista que os argumentos da parte autora 

foram de certa forma corroborada pela parte requerida, já que houve a 

confirmação de que houve a venda do imóvel no ano de 1985. Seguindo, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte requerida, vez 

que comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência. Ademais, veja-se 

que a parte autora lança mão do instituto da usucapião para assegurar o 

domínio sobre o imóvel Lote nº 12, Quadra R-07, Setor Residencial, com 

área total de 500,00m², situado nas Rua das Adalias, S/N, Cidade de 

Carlinda/MT, registrado no CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. 

Verifica-se que o imóvel em questão fora adquirido por terceiros no ano 

de 1985, sendo que posteriormente, por intermédio de contratos 

particulares de compra e venda o imóvel teve sua posse repassada, no 

entanto, em nenhum desses negócios jurídicos houve a alteração na 

propriedade do imóvel, havendo apenas a transmissão da posse, até que 

o imóvel chegou à posse dos requerentes. Diante disso, invoca em seu 

favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a 

propriedade em nome dos possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo 

artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o 

prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do 

art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião 

extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como 

pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus 

domini, e prazo de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e boa-fé. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E 

ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 

ACESSIO POSSESSIONIS - REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Para o acolhimento da usucapião exige-se, apenas, 

o exercício da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma 

contínua, pelo período previsto em lei. É do autor, porém, o ônus da prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto 

artigo 333, inciso I, do Código Processo Civil. Comprovados os requisitos 

ensejadores à usucapião extraordinária, bem como a posse exclusiva e 

os demais requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se 

impõe, conforme disposto no art. 1.238, § único, do Código Civil. É 

permitida a posse para fins de usucapião exercida por condômino/herdeiro 

de forma exclusiva sobre a coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 

21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da 

propriedade implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 20/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, 

os possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e 

provaram sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há 

mais de 10 anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença 

dos requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014)”. No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse dos 

autores possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é 

violenta e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis 

interessados e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do 
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art. 1.243 do CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição 

aquisitiva o período em que os outros compradores mantiveram-se na 

área. Nesse sentido: “USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC 

– REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) A 

posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser 

admitida para configurar a usucapião extraordinária. (Ap 132589/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)”. 

A propósito, parte requerida não se opôs ao pedido, reconhecendo que 

vendeu o imóvel há muito tempo atrás. Desta feita, restando comprovados 

os requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pelos autores por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

escritura e transferência do imóvel, sendo que a procedência da demanda 

é à medida que se impõe. Sobre isto, dispõe o Diploma Civil em seu artigo 

1.245, § 1º. Vejamos: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel”. DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para DECLARAR, em favor da 

parte autora A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

Lote nº 12, Quadra R-07, Setor Residencial, com área total de 500,00m², 

situado nas Rua das Adalias, S/N, Cidade de Carlinda/MT, registrado no 

CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Essa sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa 

Comarca. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Todavia, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas 

sucumbenciais, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da 

justiça gratuita. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI 

local, fazendo-se acompanhar de cópia da presente sentença (artigo 

1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em 

julgado da sentença e as demais peças que se fizerem necessárias por 

exigência legal; Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003417-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. C. DA SILVA - COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Cláudio Farias de Miranda (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003417-76.2019.8.11.0007. 

IMPETRANTE: M. I. C. DA SILVA - COMERCIO DE MADEIRAS E 

TRANSPORTES IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLÁUDIO FARIAS DE 

MIRANDA Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar 

impetrado por M. I. C. da Silva – Comércio de Madeira e Transportes contra 

suposto ato coator, em tese, perpetrado pela Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso e o Sr. Cláudio Farias de Miranda (Agente 

Tributário Estadual). Ao Id. 22475630, foi determinado que a parte 

impetrante emendasse a inicial a fim de comprovar os motivos pelos quais 

entendia que este Juízo seria o competente para processar e julgar a 

presente lide, haja vista que sua sede é em comarca diversa desta. A 

parte impetrante se manifestou sob o Id. 23990471, requerendo a 

desistência deste remédio constitucional, alegando haver erro na petição 

inicial. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Tendo em vista que 

se tratando de mandado de segurança a parte impetrante pode desistir do 

feito a qualquer momento e independente de se ouvir a parte contrária, a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Desta forma, HOMOLOGO por 

sentença, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, o pedido de 

desistência formulado pelo impetrante, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, c/c artigo 200, Parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios (Súmula 105 – STJ; Súmula 512 – 

STF). Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004308-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004308-34.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): AGNALDO LOPES DOS REIS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se ação de aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de tutela de urgência antecipada e estabelecimento do 

benefício, proposta por Agnaldo Lopes dos Reis em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alegou a 

parte autora que se encontra incapacitada para o trabalho em decorrência 

das enfermidades que possui (transtornos de discos lombares e de outros 

discos vertebrais com mielopatia – CID 10 – M 51.0 e Dor Lombar Baixa – 

CID 10 – M 54.5). Salienta que em razão do problema de saúde não 

consegue desenvolver seu trabalho braçal cotidiano, eis que laborava 

como trabalhador rural. Argumentou que recebia o auxílio-doença desde 

10/07/2018, entretanto, em 10/09/2018, o referido benefício foi cessado 

sob o argumento de que a autarquia requerida não encontrou 

incapacidade laboral na requerente. Por essa razão, propôs a presente 

demanda, requerendo tutela antecipada e, ao final, sua procedência, 

conferindo-lhe o direito a aposentadoria por invalidez. A inicial veio 

instruída com os documentos ali anexados Pela decisão de Id. 16923488 a 

inicial foi recebida, oportunidade em que se deferiu a gratuidade da justiça, 

bem como, postergada a tutela de urgência para após a realização de 

perícia médica. Sob o Id. 22100421, aportou-se o laudo da perícia médica 

realizada na parte autora. A autarquia requerida contestou a ação 

conforme Id. 22430748, ocasião em que arguiu a preliminar da incidência 

da autotutela nos benefícios previdenciários e, no mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Manifestação da parte autora a 

respeito do laudo pericial (Id. 225943721) e Impugnação à contestação 

sob o Id. 22924540. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória, mormente a produção de prova testemunhal, haja vista que a 

prova documental e pericial já produzida é suficiente para a elucidação 

dos fatos, conforme se verá adiante: "Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;" 

Inicialmente, vislumbro que a parte requerida, em sede de contestação, 

suscitou preliminar incidência da autotutela do benefício, o que passo a 

apreciar. Argumenta a parte requerida que o juízo deve analisar no 

presente caso não apenas a incapacidade da parte autora, mas também a 

qualidade de segurado e a carência mínima legal, como requisitos para 

concessão do benefício almejado. Quanto a preliminar acima exposta, 

observo que ela se confunde com o mérito da demanda, haja vista 

questionar a parte requerida sobre os pressupostos para concessão do 

benefícios, questões que serão analisadas com as razões de mérito do 

pedido. Posto tais considerações, afasto a preliminar levantada pelo 

requerido, aplicando ao presente caso a “Teoria da Asserção”, resultando 

na análise da preliminar suscitada junto com o exame do mérito da 

presente ação. Superada tal questão preliminar, passo agora à análise do 

mérito. Retiro dos autos que pretende a parte autora a concessão de 

benefício previdenciário, qual seja, aposentadoria por invalidez, na 

qualidade de contribuinte individual. Consiste, o cerne da questão em 

comento, em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 
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postulado. Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 

1988, assim a conceitua em seu artigo 194, “caput”: “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: 

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, tem-se que os requisitos para a concessão de aposentadoria por 

invalidez são os seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência 

Social; 2) incapacidade permanente para o trabalho; 3) impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência do trabalhador; 4) carência prevista na Lei nº 8.213/91. No 

ponto, o laudo pericial encartado ao Id. 22100421, apontou que o autor 

possui protrusões discais com conflitos radiculares esquerda, estando ele 

incapacitada para desenvolver habitualmente seu labor. Sendo assim, 

pode-se concluir que a parte autora, encontra-se incapacitada para as 

atividades que costumava desenvolver, qual seja aquela declarada nos 

autos (trabalhador rural). Ressalve-se que o laudo pericial deixou 

expresso que a parte autora está incapacitada para atividades que exijam 

esforço físico, levando-se em conta ainda que ele não possui capacidade 

residual para reabilitar em outra área. Acerca da incapacidade laborativa, 

Marina Vasques Duarte, em sua obra Direito Previdenciário (Porto Alegre: 

Verbo Jurídico, 2007), discorre sobre o tema: Todavia, as condições 

pessoais do segurado devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, 

se considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas 

que irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de 

renda que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência 

manifesta-se no mesmo sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

ESPECIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA 

AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação 

interposta por JOSE ALVES COELHO contra sentença que julgou 

improcedente seu pedido para a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez, ante a ausência da qualidade de segurado especial (fls. 

91/92). 2. Nas suas razões pugna pela reforma da sentença sustentando 

que os requisitos exigidos na legislação previdenciária a ensejar a 

concessão do benefício por incapacidade estão devidamente 

demonstrados nos autos, suficientes para conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo, com 

antecipação da tutela e honorários a serem fixados em 20% do valor da 

condenação (fls. 94/106). 3. A aposentadoria por invalidez deve ser 

concedida quando há incapacidade total e permanente para execução de 

atividade laboral capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. No caso dos autos, foi colacionado, pela parte autora, os 

seguintes documentos, com fim de comprovar a qualidade de 

segurado(a)/carência: certidão de casamento realizado em 1985, com 

qualificação sua como lavrador (fl. 16); sendo que consta na CNIS com a 

Prefeitura de São Pedro dos Crentes de 10 meses e outro como 

extrativista na C. M. G. Costa Reflorestamento - ME no período de 11/2004 

a 07/2005 (fl. 42), que não infirma sua condição de trabalhador rural. A 

prova testemunhal colhida em audiência (fls. 84/86) revelou-se apta a 

complementar o início de prova apresentado, testificando que a Autora se 

dedicou à atividade rural, em regime de economia familiar, enquadrando-se 

na condição de segurado especial (art. 11, VII, da Lei 8.213/91). 5. Em 

relação à incapacidade, o laudo médico foi conclusivo ao indicar a 

incapacidade total e permanente da Autora, exigida para a obtenção do 

benefício, porquanto indica que suas doenças (CIDs S-52.5, T-92.1, 

T-98.3) são sequelas de acidente com "perda dos movimentos da mão 

esquerda" (fls. 59/63). 6. Diz a súmula 22 da TNU: "Se a prova pericial 

realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do 

requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício 

assistencial". Neste cenário, penso que a constatação da data da 

incapacidade deve ser feita tendo em conta todos os elementos de prova 

existentes (notadamente, o laudo pericial analisado em sua integralidade, 

características da enfermidade, tempo de incapacidade reconhecida na 

via administrativa, exames e atestados particulares, dentre outros). O 

laudo pericial é claro ao fixar a data de 26/06/2012 como DII, de modo que 

a DIB do benefício deve retroagir à DER em 11/10/2014 (fl. 44). 7. Sobre as 

parcelas pretéritas, deve incidir correção monetária de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, 

incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em 

relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, 

conforme o referido Manual, cujos parâmetros se harmonizam com a 

orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da 

repercussão geral) e do REsp. 1.495.146-MG (Tema 905). 8. Alterado o 

resultado da lide, deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais, ora 

arbitrados em 10 (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme Súmula 111/STJ. 9. Apelação parcialmente provida para 

conceder o benefício de aposentadoria por invalidez. (AC 

0029759-62.2018.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL OLÍVIA MÉRLIN SILVA 

(CONV.), TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 14/08/2019 PAG.)”. Assim, da 

simples análise do quadro clínico do requerente, é de se concluir pela sua 

incapacidade. Imperioso destacar ainda, que a autora atualmente tem 42 

(quarenta e dois) anos de idade, de modo que sua reabilitação para outra 

atividade seria dificílima, senão impossível. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais do requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação do autor no mercado de trabalho. 

Ademais, vale ressaltar que a parte requerida não se insurgiu sobre a 

condição de segurado da autora, sendo que, inclusive, o próprio INSS já 

havia concedido o benefício de auxílio-doença para a parte autora por 02 

(dois) meses, entre 10/07/2018 e 10/09/2018 (Id16863467 – Pág. 01), 

deixando evidente a qualidade de segurado do autor. Além do que, como 

cediço, no que pertine ao período de carência necessário à concessão na 

maioria dos benefícios previdenciários, “in casu”, não se aplica, conforme 

preconizado pelo art. 26 da Lei nº 8.213/91. “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: (…); II - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 

acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista 

elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência 

Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, 

deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (…)”. 

Assim sendo, resta caracterizada a qualidade de segurado do autor. 

Tocante ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência 

que, nos casos em que não é possível especificar a data de início da 

incapacidade, este será da data do indeferimento do pedido administrativo 

que se deu em 10/09/2018. Sobre o tema, vejamos: “CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA 

CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU 

MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA 

A VIDA INDEPENDENTE. ESTUDO SOCIOECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. (...) 8. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do 

requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, 

conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, 

em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. (...) (AC 

0006669-25.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018 PAGINA:.)” 

grifei. Por fim, restando comprovados os requisitos legais para obtenção 

do benefício de aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a 

procedência total dos pedidos contidos na presente demanda. 

DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pelo autor Agnaldo Lopes dos Reis e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A 

IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da 

cessação indevida do benefício (10/09/2018), conforme dispõe o art. 43 

da Lei 8.213/91, no importe de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91). b) A efetuar o PAGAMENTO 

das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do indeferimento administrativo (10/09/2018), até a data 

imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir juros de 

mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente 
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a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial determinando a 

IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 

30 (trinta) dias. Já que o perigo de dano é evidente e trata de verba de 

caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no 

artigo 387 da CNGC-MT, requisitando a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento 

ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa: “I – Agnaldo 

Lopes dos Reis; II – Concessão de aposentadoria por invalidez; III – 

prejudicado; IV – 10/09/2018; V – 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício”. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005539-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. C. (EXEQUENTE)

J. M. C. (EXEQUENTE)

Z. O. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. C. (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

do teor da decisão vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003114-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003114-62.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

LOIDE PAIVA SUASSUNA EXECUTADO: ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO 

Vistos. Trata-se de ação denominada “cumprimento de título judicial” 

proposta por Loide Paiva Suassuna em face de Antonio Bezerra Araujo, 

ambos qualificados na exordial. A inicial veio instruída com os respectivos 

documentos anexados. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

processo de origem tramita no Juízo da 6ª Vara desta Comarca (Processo: 

3281-04.2016.811.0007 – Código: 140604). Pois bem. Considerando o 

disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC/2015, o 

cumprimento de sentença será efetuado no juízo que decidiu a demanda 

de origem ou no juízo do domicílio do exequente: ”Art. 516. O cumprimento 

da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; Art. 528. No cumprimento de sentença que 

condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 

9o. Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente 

pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao 

pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio”. Ademais, 

cumpre ressaltar que, pela disposição do artigo 531, § 2º, do CPC/2015, a 

execução de alimentos oriunda de título judicial será processada em nos 

próprios autos da ação principal, dependendo se os alimentos são 

provisórios ou definitivos: “Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se 

aos alimentos definitivos ou provisórios. (...) § 2º. O cumprimento definitivo 

da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença”. No caso em tela, trata-se de título 

judicial oriundo de sentença transitada em julgado, proferida em processo 

físico, de forma que, tanto o cumprimento da mesma deverá ser 

processado naqueles autos, pela regra do § 2º, do art. 531, do CPC/2015, 

como a competência para processar e julgar a presente demanda será do 

Juízo da 6ª Vara. Portanto, em observância ao disposto no art. 516, inciso 

II, do CPC/2015, DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e 

julgamento do presente feito, DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo 

da 6ª Vara desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, procedendo com as 

baixas e cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004214-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JARDIM CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004214-86.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: EDUARDO JARDIM CUNHA REQUERIDO: RIBEIRO 

COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Vistos. Quanto ao pedido 

realizado pela parte exequente para a citação editalícia da parte 

executada, entendo que o Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do 

CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, não podendo, a modo 

algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus 

pertence ao exequente de diligenciar em busca de seus interesses. 

Observo que a parte autora não comprovou que esgotou todos os meios a 

fim de comprovar sua impossibilidade de localização do endereço do 

demandado, assim, nos termos dos fundamentos apresentados, e 

verificado nos autos que o exequente não demonstrou esforços 

suficientes a ensejar o deferimento do pleito, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido. Em complemento, a parte autora alegou na petição de Id. 

22267811, que o requerido também foi localizado em outros processos, 

entretanto, não indica o número dos referidos processo ou sequer junta 

documentos que comprovam sua alegação. Ademais, verifica-se que a 

parte autora ainda não solicitou a utilização das ferramentas disponíveis à 

este juízo para a obtenção da informação que necessita afim de realizar a 

citação do requerido, motivos que servem de para depreender a 

necessidade do indeferimento do referido pedido. Por sua vez, é 

necessário para o prosseguimento válido do processo à citação do polo 

passivo (art. 239 do CPC/15), INTIME-SE a exequente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, dê andamento efetivo ao feito, sob pena de extinção 

da demanda nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000909-60.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA CHAGAS RÉU: AMERICA DO SUL FUNDO 

MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES CARTEIRA LIVRE - STRATEGY 

Vistos. Daniela Cristina de Oliveira Chagas, devidamente qualificada nos 

autos ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c repetição de 

indébito c/c danos morais em face de America Mutuo de Investimentos 

Financeiros LTDA, igualmente qualificada. Entre um ato e outro a parte 

requerida foi devidamente citada (Id. 20655279), sendo que está não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 14 de 743



compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou sua 

contestação nos autos (Id. 21750585), motivo pelo qual a parte autora 

pugnou pela decretação da sua revelia e aplicação de multa pela ausência 

na referida audiência. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

observo que embora devidamente citada, a parte requerida quedou-se 

inerte nos autos, razão pela qual DECRETO sua revelia, nos termos do art. 

344 do CPC/15. Contudo, os efeitos da revelia não se aplicam quando as 

alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com 

prova constante dos autos (art. 345, inciso IV do CPC/15) e, portanto, 

havendo questões destoantes entre o direito e os fatos alegados o feito 

será julgado improcedente, vez que a revelia por si só não garante a 

procedência da ação. Com relação ao não comparecimento injustificado da 

requerida à audiência conciliatória, tal ausência é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, devendo a parte ser condenada ao 

pagamento de multa, conforme disposição do art. 334, § 8º, CPC: Art. 334 

(...) “§ 8º - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.” Por essa razão, considerando a ocorrência prevista no art. 

334, § 8º, CPC, condeno a parte requerida, ao pagamento de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, a qual FIXO em de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) sobre o valor da causa, que será revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso (art. 97, CPC), devendo ser expedida certidão a 

respeito e encaminhada à Procuradoria Geral do Estado, para os devidos 

fins. No mais, compulsando os autos, verifica-se que os supostos 

comprovantes de depósito realizados pela parte autora em favor da 

representante legal da parte requerida como forma de seguro do 

instrumento particular de liberação de crédito objeto dos autos estão 

ilegíveis, não sendo possível observar com exatidão as informações 

necessárias para a comprovação dos fatos alegados pela parte autora. 

Diante disso, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte novamente aos 

autos os comprovantes de depósitos referidos nos Ids. 18613461 – Pág. 

16, 18, 22, 23 e 24, DEVENDO todos estar de forma clara e possível 

perfeitamente legível, sob pena de desconsideração dos documentos 

como prova das alegações. Também deve as partes serem intimadas para 

indicar o interesse na produção de novas provas, consignado que o 

silencia acarretará no julgamento imediato da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Cumpra-se o necessário.

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

Processo Número: 1004613-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FALASQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes do 

teor da decisão vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005648-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005648-76.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA RÉU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria por idade rural com pedido de tutela 

provisória ajuizada por Nair Aparecida de Oliveira da Silva em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando a petição inicial, vejo que a parte autora não 

juntou aos autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da 

demanda. Denota-se que a inicial não veio instruía com o instrumento 

procuratório, declaração de hipossuficiência, documentos que comprovam 

o inicio de prova material para a obtenção do benefício previdenciário 

almejado, bem como o indeferimento administrativo do pedido do benefício 

requerido junto à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte 

do Juízo a análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. 

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

EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de 

concessão do benefício previdenciário, bem como todos os demais 

documentos indispensáveis para o processamento desta demanda 

conforme acima mencionado sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho está em consonância com a disposição do art. 10 do 

CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005487-66.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DOS REIS RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Analisando detidamente os autos, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório (Id. 27526457) trata-se de procuração 

particular, no entanto, como constam nos demais documentos juntados na 

inicial, a assinatura do autor é a rogo, logo, há necessidade de que sua 

procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, tem o TJMT 

seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO 

(...) 2) A regularização da representação processual do agravante que, 

nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante 

a lavratura de procuração por instrumento público em razão de ser o 

mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, 

estando, portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 

10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a exordial, regularizando sua representação processual, 

juntando aos autos instrumento procuratório público; 2) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000008-58.2020.8.11.0007. 

EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI EXECUTADO: ARNALDO SIMIONI 

CAMPOS JUNIOR Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por Luiz Augusto Cuissi contra Fazenda Vale do 

Aporé (Arnaldo Simioni Campos Junior), todos devidamente qualificados 
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nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que o cheque juntado aos 

autos foi emitido em 05 de fevereiro de 2019, sendo que a presente 

demanda foi ajuizada em 06 de janeiro de 2020. Destarte, nos termos dos 

arts. 33 e 59 da Lei 7.357/85 o direito da parte executar diretamente o 

cheque prescreve em 06 (seis) meses após ultrapassado o prazo de 30 

ou 60 dias da emissão, a depender do local. Desta forma, desde a data de 

emissão em 05 fevereiro de 2019 até a propositura da presente demanda 

passaram-se cerca de 11 (onze) meses, tempo suficiente para o direito a 

propor a ação de execução da cártula ser fulminado pela prescrição, 

restando as demais formas de cobrança previstas em lei, razão pela qual 

este Juízo deve se pronunciar acerca do instituto. "Lei 7.357/85: Art . 33 O 

cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da 

emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver 

de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do 

País ou no exterior. (...) Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados 

da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador." Contudo, com base no art. 10 do CPC/15 para 

evitar decisão surpresa, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente, 

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

direito. CONSIGNE-SE que a inércia acarretará na presunção de 

concordância com a prescrição em relação ao cheque. No mais, 

observa-se que a Agência Bancária da conta do emitente do título está 

localizada em Cotriguaçu/MT, razão pela qual a competência para o 

ajuizamento desta demanda executiva deveria ser no lugar onde se situa a 

agência bancária em que o emitente mantém sua conta, razão pela qual 

deve o exequente também se manifestar no mesmo prazo a respeito da 

incompetência deste juízo. Deve ainda a parte autora, no mesmo prazo, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de indeferimento da inicial. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. 

Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000022-42.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANNE MARQUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA OAB - MT25454/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000022-42.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: FRANCIANNE MARQUES CUNHA REQUERIDO: MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de 

retificação de registro civil ajuizada por Francianne Marques Cunha, 

devidamente qualificada, objetivando a retificação em seu assento de 

nascimento a fim de constar o nome correto de sua genitora. Requer a 

autora a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que não 

possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo 

do seu próprio sustento. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal 

permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza 

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

auferem renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, 

nos casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Por essa razão, 

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

bem como de água dos últimos três meses), a fim de comprovar sua 

situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000032-86.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): CLAUDIO SILVA OLIVEIRA RÉU: LOJAS RENNER S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada por Claudio 

Silva Oliveira, em face de Lojas Renner S.A (RENNER) todos devidamente 

qualificados. Requer a parte autora a concessão da assistência judiciária 

gratuita, alegando que não possui condições de arcar com as despesas 

do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Pois bem. A meu ver, 

toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: “Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 
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anterior”. Por essa razão, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003300-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

J R DA SILVA TRANSPORTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003300-22.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: J R DA SILVA TRANSPORTE - ME, JOAQUIM RODRIGUES 

DA SILVA Vistos. Compulsando os autos, verifico que o executado J R da 

Silva Transportes ainda não foi citado nos autos, razão pela qual a parte 

exequente deve promover com a concretização de sua citação antes de 

ser apreciado o pedido de consulta via Bacnejud. Posto isto: 1) INTIME-SE 

a parte exequente para que indique o atual endereço da parte executada 

ainda não citada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do arts. 239 c/c 485, inc. IV, ambos do CPC/15. Com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ GOULART (EXECUTADO)

NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002863-78.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ANDRE LUIZ 

GOULART, OSMAR GOULART, NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente para atualizar o valor do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de melhor embasar a decisão que 

deliberará sobre o pedido de buscas em valores da parte executada. 

Após, volte-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005494-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005494-58.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DOS REIS RÉU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Analisando detidamente os autos, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório (Id. 27534215) trata-se de procuração 

particular, no entanto, como constam nos demais documentos juntados na 

inicial, a assinatura do autor é a rogo, logo, há necessidade de que sua 

procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, tem o TJMT 

seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO 

(...) 2) A regularização da representação processual do agravante que, 

nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante 

a lavratura de procuração por instrumento público em razão de ser o 

mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, 

estando, portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 

10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a exordial, regularizando sua representação processual, 

juntando aos autos instrumento procuratório público; 2) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO ANTONIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000200-88.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

LEOPOLDO ANTONIO NETO REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1) RECEBO a 

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

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de março 

de 2020, às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

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

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 
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art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

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

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000195-66.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. 1) 

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

Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de março 

de 2020, às 12h30min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

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

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

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

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA DE JESUS VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000193-96.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

DALVINA DE JESUS VELOZO REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1) 

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

Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de março 

de 2020, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

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

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
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Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

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

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005476-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005476-37.2019.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

FRANCISCO DOS REIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Em que pese a manifestação da parte autora de 

desinteresse na realização de audiência de conciliação/mediação, 

denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas duas hipóteses para a 

não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do CPC/15), sendo que no 

caso em espeque, a audiência não se realizará tão somente se a parte 

requerida informar que não possui interesse no ato. Assim, tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 26 de março de 2020, às 12h00min, a qual 

deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE/INTIME-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

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

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

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

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

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

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

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

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

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

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

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

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

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000653-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000653-54.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos. Tendo em vista a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que conheceu o conflito negativo de competência 

suscitado pelo Juízo da 3ª Vara desta Comarca e declarou este Juízo da 

1ª Vara da Comarca de Alta Floresta competente para processamento do 

presente feito. Em preparação para o saneamento da ação, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes, para, no 

prazo de 15 (quinze), especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo implicará no silencio pela inexistência 

acarretando no julgamento imediato da lide. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000135-93.2020.8.11.0007. AUTOR(A): INACIO DE 

SOUZA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

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

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

Em que pese a manifestação da parte autora de desinteresse na 

realização de audiência de conciliação/mediação, denota-se que a 

legislação adjetiva prevê apenas duas hipóteses para a não realização 

desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do CPC/15), sendo que no caso em 

espeque, a audiência não se realizará tão somente se a parte requerida 

informar que não possui interesse no ato. Assim, tratando-se de ação que 

tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 09 de março de 2020, às 12h00min, a qual 

deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE/INTIME-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

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

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

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

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

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

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

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

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

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

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

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

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

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000113-35.2020.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

JESUS ALMEIDA DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Em que pese a 

manifestação da parte autora de desinteresse na realização de audiência 

de conciliação/mediação, denota-se que a legislação adjetiva prevê 

apenas duas hipóteses para a não realização desta (art. 334, § 4º, incisos 

I e II do CPC/15), sendo que no caso em espeque, a audiência não se 

realizará tão somente se a parte requerida informar que não possui 

interesse no ato. Assim, tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 09 de março de 2020, às 12h30min, a qual deverá ser realizada 

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

comparecer à audiência supra designada, devidamente acompanhada de 

seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), 

pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

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

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

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

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

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

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

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

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

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005512-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005512-79.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA PEREIRA NOVAIS REU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1) RECEBO a inicial 

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

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 4) Em se tratando de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 30 de 

março de 2020, às 14h00min, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. 5) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para comparecer à 

audiência supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) 

advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso 

contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 

5.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 5.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação/intimação, que as advertências do § 8º 

do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento 

injustificado da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. 5.3) CONSIGNE-SE, por fim, no 

ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição na audiência, 

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

supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 6) INTIME-SE a parte autora por intermédio de seu 

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

não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 6.1) 

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 7) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 8) Caso não haja composição, após o aporte de 

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

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 9) Nos termos 

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

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005580-29.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1) RECEBO 

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

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Em que pese a manifestação da parte autora de 

desinteresse na realização de audiência de conciliação/mediação, 

denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas duas hipóteses para a 

não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do CPC/15), sendo que no 

caso em espeque, a audiência não se realizará tão somente se a parte 

requerida informar que não possui interesse no ato. Assim, tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 09 de março de 2020, às 14h00min, a qual 

deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE/INTIME-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

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

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

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

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

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

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

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

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

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

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

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

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

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-09.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000063-09.2020.8.11.0007. AUTOR(A): ELMA 

MOREIRA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1) RECEBO a inicial 

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

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 3) Em que pese a manifestação da parte autora de 

desinteresse na realização de audiência de conciliação/mediação, 

denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas duas hipóteses para a 

não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do CPC/15), sendo que no 

caso em espeque, a audiência não se realizará tão somente se a parte 

requerida informar que não possui interesse no ato. Assim, tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 12h00min, a 

qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, 

Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data supra designada (CPC/2015, art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no 

mandado de citação/intimação que, caso a parte ré tenha desinteresse na 

autocomposição, deverá informar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, 

§ 5º) e que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 

334, § 6º). 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

citação/intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no 

sentido de que o não comparecimento injustificado da parte ré à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação/intimação que, caso 

não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, 

art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIME-SE 

a parte autora por intermédio de seu patrono, para comparecer à 

audiência supra designada, e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 

334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não 

haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a 

vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do 

art. 347 do CPC/2015. 8) Nos termos do art. 6º, inciso VII, do CDC, DEFIRO 

a inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto às 

provas que estejam em posse da requerida atinentes à relação de 

consumo ora guerreada, bem como a existência ou não da suposta dívida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004601-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004601-67.2019.8.11.0007. AUTOR(A): SAMUEL 

MARTINS SOARES REU: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos. 

Trata-se de ação monitória movida por Samuel Martins Soares em 

desfavor de Alliance Construtora Ltda. ME, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Em 

despacho de Id. 25255024 foi determinada a emenda da inicial, para que a 

parte requerente junta-se aos autos documentos a fim do autor comprovar 

sua hipossuficiência. A parte autora se pronunciou nos autos, juntando ao 

feito contas de energia. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Sem 

delongas, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso 

LXXIV, prevê que a assistência jurídica gratuita será prestada àqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos. Neste sentido, vejamos a 

disposição do artigo 98, do CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Pois bem. A regra 

consolidada no artigo supramencionado é relativa, uma vez que, da 

alegada insuficiência de recursos para pagar custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, se admite prova em sentido 

contrário, quando da existência de elementos que infirmam a 

hipossuficiência da parte requerente, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. É consabido que o benefício da gratuidade 

da Justiça destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não 

apresentem condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua 

própria mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão 

em circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada 

com provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para 

arcar com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o 

tema: “EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE 

AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício. Além do mais, verifico que a parte requerente pode ter 

incorrido em conduta de má-fé, haja vista que as contas de energia 

trazidas são de endereço distinto àquele existente na qualificação do 

autor. Na qualificação da exordial, o demandante informa que é “residente 

e domiciliado na Av. Ludovico da Riva Neto s/n – Centro em Alta 

Floresta-MT – CEP 78580-000”. Consigne-se que tal endereço também 

constou na procuração, contrato de honorários e declaração de 

hipossuficiência (Id. 25255370). Já nas contas de energia o endereço 

existente é na rua Orquídeas, H-1, Setor H, Alta Floresta-MT (Id. 

26069558). Diante disso, nota-se uma incongruência de informações que 

podem ser intencionais com o fito de levar este juízo a erro, o que, se for 

comprovado, configura litigância de má-fé, de modo que seria imperativo 

multar a parte em decorrência de sua conduta, em tese, ludibriosa, 

conforme inteligência do arts. 80 e 81 do CPC. Portanto, o indeferimento 

dos benefícios da Justiça Gratuita é à medida escorreita a ser tomada, já 

que a parte foi ineficaz ao convencer este Juízo sua suposta 

miserabilidade. Por essa razão: 1) INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça formulado pela parte requerente. 2) INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDER ao recolhimento das custas e 

taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 321, 

parágrafo único e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015). CONSIGNE-SE que 

no mesmo prazo a parte requerente deverá se manifestar quanto à 

suposta conduta de litigância de má-fé citada acima. 2.1) Em 

consequência, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos tocante a opção de 

gratuidade da justiça. 3) Após decorrido o prazo assinalado no item “2”, 

com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia quanto ao recolhimento das 

custas acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15). 

Anote-se que a presente decisão observa o disposto no artigo 10 do 

CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENILSON PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000221-64.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOSE VENILSON PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos essenciais. 2) Entendo necessário, 

para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de perícia 

m é d i c a .  I n  c a s u ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) Fernanda Marchese Nishioka, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 02/02/2020, às 13h:30m no prédio 

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

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

recebimento (nandanishi@hotmail.com), consignando-se que o laudo 

pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado 

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

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

se submeter ao exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o 

aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 

do CJF, conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do 

art. 465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos 

que a instruíram indispensável a realização da perícia médica e dos 

quesitos eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 
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incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 7) Após o cumprimento dos itens anteriores, uma 

vez agendada a perícia, INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e 

horário da perícia, consignando que a parte autora deverá comparecer no 

dia, local e horário designados, para se submeter ao exame pericial, 

devendo levar consigo eventuais exames atualizados para análise, por 

parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os 

Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como, em linguagem simples, indicar como alcançou suas 

conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 

2º, CPC/2015). 8) Não obstante o interesse público defendido nas causas 

em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004218-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004218-89.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

AMARILDO DA SILVA REU: INSS Vistos. 1) Diante de diversas recusas do 

perito anteriormente nomeado, NOMEIO, em substituição, a Dr. (a) 

Fernanda Marchese Nishioka,para realizar a perícia médica na parte 

autora, no dia 30/01/2020, às 15:30, no prédio deste Fórum (sala de 

fisioterapia). 2) INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(nandanishi@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial deverá 

ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir da data 

da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 3) CONSIGNE-SE 

que a escusa apenas poderá se dar através de justificativa plausível por 

seu impedimento ou suspeição, nos termos do art. 467 do CPC/15, 

podendo em caso de recusa injustificada ser penalizado com fulcro no art. 

468, § 1º, do mesmo diploma legal. 4) Ante a imensa dificuldade em obter o 

aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). 4) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

deliberações já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001298-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SCANDOLIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA OAB - SP226496 (ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001298-16.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ADEMIR SCANDOLIERO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Em 

prosseguimento ao feito, RECEBO o pedido de liquidação da sentença, que 

irá seguir nos termos dos artigos 509 e ss do CPC/15. Com fundamento no 

art. 510 do CPC/15, INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias sucessivos, iniciando pela exequente, a apresentarem pareceres. 

Não havendo consenso entre as partes, façam os autos conclusos para 

as providências que constam no art. 510 do CPC/15. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004109-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004109-75.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA DAS GRACAS MENDES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) Diante de diversas recusas do perito 

anteriormente nomeado, NOMEIO, em substituição, a Dr. (a) Fernanda 

Marchese Nishioka,para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

06/02/20, às 14:30, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 2) 

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

e-mail mediante confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), 

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

no prazo de 20 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Ainda, 

ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 3) CONSIGNE-SE que a escusa apenas 

poderá se dar através de justificativa plausível por seu impedimento ou 

suspeição, nos termos do art. 467 do CPC/15, podendo em caso de 

recusa injustificada ser penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo 

diploma legal. 4) Ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma 

tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). 4) 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as deliberações 

já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004192-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEILZA RIBEIRO SOUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004192-91.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

GEILZA RIBEIRO SOUTO REU: INSS Vistos. 1) Diante de diversas recusas 

do perito anteriormente nomeado, NOMEIO, em substituição, a Dr. (a) 

Fernanda Marchese Nishioka,para realizar a perícia médica na parte 

autora, no dia 30/01/2020, às 17 horas, no prédio deste Fórum (sala de 

fisioterapia). 2) INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(nandanishi@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial deverá 

ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir da data 

da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

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

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

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 3) CONSIGNE-SE 

que a escusa apenas poderá se dar através de justificativa plausível por 

seu impedimento ou suspeição, nos termos do art. 467 do CPC/15, 

podendo em caso de recusa injustificada ser penalizado com fulcro no art. 

468, § 1º, do mesmo diploma legal. 4) Ante a imensa dificuldade em obter o 

aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). 4) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

deliberações já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004017-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA METAL FORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA VIEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004017-97.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

METALURGICA METAL FORTE LTDA - ME EXECUTADO: KEILA VIEIRA 

PEREIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Caso 

haja pedido da parte exequente neste sentido, independentemente de 

novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do 

CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) 

efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no prazo de 10 (dez) dias 

(CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, 

caput). CONCEDO os benefícios do art. 212, § 2°, do CPC/15. 3.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de 15 (quinze) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) Se infrutífera a citação, 

arreste-se tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, nos 

termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) FIXO os honorários em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), 

reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004130-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN (EXEQUENTE)

DEUBER VON ANCKEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO OAB - SP191787 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004130-51.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: DEUBER 

VON ANCKEN, SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN EXECUTADO: 

MILTON GAETANO JUNIOR Vistos. Trata-se ação execução de título 

extrajudicial movida por Deuber Von Ancken e Silvia Helena de Amorin 

Von Ancken contra Milton Gaetano Junior, todos devidamente qualificados. 

A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Em despacho de Id. 
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24134020 foi determinada a emenda da inicial, para que a parte exequente 

junta-se aos autos documentos a fim do autor comprovar sua 

hipossuficiência. A parte exequente juntou diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Sem delongas, é sabido que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência 

jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos. Neste sentido, vejamos a disposição do artigo 98, do 

CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. Pois bem. A regra consolidada no artigo 

supramencionado é relativa, uma vez que, da alegada insuficiência de 

recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, se admite prova em sentido contrário, quando da existência 

de elementos que infirmam a hipossuficiência da parte requerente, 

podendo, assim, o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte 

interessada. É o que prevê o artigo 99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 

2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. O benefício da gratuidade da Justiça destina-se a 

possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem condições de 

arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria mantença, ou, de sua 

família. Admite-se, de outra via, a concessão em circunstâncias 

especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com provas 

verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício. Destaque-se que apesar do elevado valor da causa, não se 

comprovou a hipossuficiência ante o patrimônio razoável a que possuem, 

como se pode verificar nos documentos por eles juntados. Nesse ínterim, 

o Sr. Deuber no calendário de 2018 recebeu o importe de R$ 53.205,77 

(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos) de 

“pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave, 

aposentadoria ou reforma por acidente em serviço” (Id. 25108619, pág. 

13). Já na declaração de imposto de renda do Sr. Deuber em referência ao 

calendário de 2018, consta no campo da evolução patrimonial que ele ao 

final de 31/12/2017 tinha o patrimônio de R$ 1.277.067,71 (um milhão, 

duzentos e setenta e sete mil, sessenta e sete reais e setenta e um 

centavos), e, ao final de 31/12/2018 possuía a monta de R$ 1.326.180,16 

(um milhão, trezentos e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e dezesseis 

centavos), sem menção à dívidas e ônus reais nos ambos períodos (Id. 

25108619, pág. 12). Ainda assim, ressalve-se que na declaração de 

imposto de renda juntada aos autos há a informação de que à parte 

exequente possui diversas propriedades e aplicações financeiras, 

mostrando-se inconcebível crer nos argumentos lançados de que a parte 

exequente é hipossuficiente para arcar com as custas processuais. 

Outrossim, o instrumento particular que a parte exequente requer executar 

de fato tem um valor exacerbado, contudo, como a própria parte 

exequente relata na inicial “O contrato ora discutido é oriundo de muitos 

outros, que oram cumpridos anteriormente” (Id. 24112315, pág. 2), 

portanto, em que pese a aposentadoria de um dos exequentes, 

observa-se que eles possuem uma boa movimentação financeira, 

podendo arcar com as custas processuais. Além do mais, este outro 

trecho da inicial chama a atenção deste juízo: “Os requerentes são 

legítimos possuidores de 1.200 (UM MIL E DUZENTAS) vacas da raça 

“NELORE” de primeira qualidade, com idade de 36 (trinta e seis) meses, 

pesando 11@ (onze arrobas) cada uma, sendo entregues ao requerido 

como “cuidador”, para promover “estação de monta das vacas objeto 

parceria e criação de gado e cria” (Id. 24112315, pág. 2). Diante disso, é 

dificílimo acreditar que os exequentes possuindo um patrimônio superior a 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo diversas propriedades e, 

1.200 (mil e duzentas) cabeças de gado são hipossuficientes e não 

poderiam sob nenhuma circunstância custear as custas processuais. 

Portanto, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita é à medida 

escorreita a ser tomada, já que a parte foi incapaz de convencer este 

juízo de sua suposta miserabilidade. Por essa razão: 1) INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça formulado pela parte exequente. 2) INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDER ao 

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, ambos do 

CPC/2015). 2.1) Em consequência, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos 

tocante a opção de gratuidade da justiça. 3) Após decorrido o prazo 

assinalado no item “2”, com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia 

quanto ao recolhimento das custas acarretará no cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC/15). Anote-se que a presente decisão 

observa o disposto no artigo 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000236-33.2020.8.11.0007. AUTOR: 

CLODOALDO DOS SANTOS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Compulsando aos autos, denota-se que 

não consta o indeferimento administrativo do pedido do benefício almejado 

junto à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a 

análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. Destaque-se 

que o escoar do período em que havia sido estipulado o prazo de 

recuperação da parte autora, por si só não é motivo que demonstre 

recusa ou desídia da Autarquia Previdenciária, sendo que a parte autora 

poderia fazer o pedido de prorrogação do benefício, mas não há isto nos 

autos, tornando imprescindível que a parte autora traga aos autos 

negativa que lhe permita ajuizar a demanda. Ademais, considerando que 

este Magistrado comunga com o entendimento atualmente dominante no 

Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 

2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou 

processual configura-se com a existência do binômio 

necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância 

com a disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004253-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EMBARGANTE)

MILTON GAETANO JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004253-49.2019.8.11.0007. EMBARGANTE: 

MILTON GAETANO JUNIOR, ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO 

EMBARGADO: NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

Vistos. 1) À vista da certidão de Id. 26013151, que atesta a 

tempestividade, RECEBO os embargos à execução para discussão, nos 

moldes do artigo 919 do CPC/15, SEM EFEITO SUSPENSIVO. 2) 

CITE-SE/INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 3) Se for suscitada alguma 

matéria preliminar na impugnação, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte embargante para se manifestar a respeito, no prazo de 

15 (quinze) dias. 4) Após, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000241-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000241-55.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Inicialmente, verifico que o advogado do autor tem distribuído 

ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto 

nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do 

TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento 

essencial (comprovante de endereço em nome da parte autora). 

Analisando os autos, constatei que o comprovante de endereço não esta 

no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer 

documento que comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel 

constante do referido comprovante. Ademais, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório trata-se de procuração particular, no 

entanto, como a assinatura da parte autora é a rogo, logo, há necessidade 

de que sua procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, 

tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público e apresentar comprovante de endereço em nome da requerente; 

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

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no 

caso de não cumprimento da referida determinação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000244-10.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. 

Inicialmente, verifico que o advogado do autor tem distribuído ações 

perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas 

Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, 

uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento essencial 

(comprovante de endereço em nome da parte autora). Analisando os 

autos, constatei que o comprovante de endereço não esta no nome da 

parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante. Ademais, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório trata-se de procuração particular, no 

entanto, como a assinatura da parte autora é a rogo, logo, há necessidade 

de que sua procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, 

tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 
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realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público e apresentar comprovante de endereço em nome da requerente; 

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

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no 

caso de não cumprimento da referida determinação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000242-40.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. 

Inicialmente, verifico que o advogado do autor tem distribuído ações 

perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas 

Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, 

uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento essencial 

(comprovante de endereço em nome da parte autora). Analisando os 

autos, constatei que o comprovante de endereço não esta no nome da 

parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante. Ademais, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório trata-se de procuração particular, no 

entanto, como a assinatura da parte autora é a rogo, logo, há necessidade 

de que sua procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, 

tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público e apresentar comprovante de endereço em nome da requerente; 

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

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no 

caso de não cumprimento da referida determinação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000240-70.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Inicialmente, verifico que o advogado do autor tem distribuído 

ações perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto 

nas Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do 

TJMT, uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento 

essencial (comprovante de endereço em nome da parte autora). 

Analisando os autos, constatei que o comprovante de endereço não esta 

no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer 

documento que comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel 

constante do referido comprovante. Ademais, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório trata-se de procuração particular, no 

entanto, como a assinatura da parte autora é a rogo, logo, há necessidade 

de que sua procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, 

tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público e apresentar comprovante de endereço em nome da requerente; 

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

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no 

caso de não cumprimento da referida determinação.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002693-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002693-09.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Considerando o recurso de apelação 

interposto e que foram observadas as formalidades do art. 1.010 do 

CPC/15, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, dando fiel cumprimento ao § 3º do referido artigo, 

prestando as devidas homenagens deste Juízo. Ciência as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000243-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1000243-25.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: IRENE LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os 

requisitos essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de 

tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) Fernanda Marchese Nishioka, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 02/02/2020, às 14 

horas no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita 

da nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante 

confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 

dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem como, 

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

horário designados para se submeter ao exame pericial. Ante a imensa 

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

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

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

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

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

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

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial, bem com dos documentos que a instruíram indispensável a 

realização da perícia médica e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

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

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

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

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

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003967-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON CLEMENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DUARTE PRIOTO OAB - MT18566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS SID PEREIRA (REQUERIDO)

JAIR JANTORNO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003967-59.2019.8.11.0011. REQUERENTE: IVONE 

BARBOSA GARCIA DA SILVA, GERSON CLEMENTINO DA SILVA, 

CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA DANTAS 

REQUERIDO: JAIR JANTORNO JUNIOR, MARCUS SID PEREIRA Vistos. 

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos proposta 

por Ivone Barbosa Garcia da Silva e outros contra Jair Jantorno Junior e 

Marcus Sid Pereira, todos devidamente qualificados nos autos. A inicial 

veio instruída com os respectivos documentos anexados. O feito foi 

distribuído na Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, tendo àquele juízo 

declinado a competência em virtude de conexão com o processo de 

código apolo n° 43695 em trâmite na Comarca de Alta Floresta-MT. 

Vieram-me os autos conclusos. É a breve síntese. DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o juízo de Mirassol D’Oeste-MT declinou 

competência em virtude do processo de código apolo n° 43695, em 

decorrência de conexão. Pois bem. Em consulta ao sistema Apolo, 
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observa-se que o citado processo tramitou perante à 2ª Vara desta 

Comarca, logo, este Juízo não é competente para processar e julgar a 

demanda. A título de informações, ainda ressalvo que em consulta ao 

sitema Apolo verifica-se que o feito já foi sentenciado e, posteriormente 

remetido à instância superior em virtude dos recursos interpostos. 

Porquanto, não havendo competência deste juízo, DECLINO a competência 

e DETERMINO a remessa dos autos à 2ª Vara desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001298-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SCANDOLIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA OAB - SP226496 (ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001298-16.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ADEMIR SCANDOLIERO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta 

por Ademir Scandoliero em face do Banco do Brasil S/A. Requer a 

concessão da Gratuidade de Justiça ou que eventuais custas sejam 

recolhidas pelo vencido na presente demanda. Com a inicial foram 

coligidos documentos ao PJe. No Id 7136827 determinou-se a emenda à 

inicial, a fim de comprovar nos autos a condição de hipossuficiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Devidamente intimado, o Autor alega que restou 

comprovado sua condição de hipossuficiência nos autos, eis que informou 

na petição inicial o valor do seu rendimento mensal, bem como realizou a 

juntada do extrato de seu benefício previdenciário (Id 7252203). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. Pois bem. Verifico que o 

pedido do Autor, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, 

não merece prosperar. Para a concessão do benefício da gratuidade de 

justiça, é necessário que haja não só a declaração de hipossuficiência 

financeira, mas também a comprovação do estado de miserabilidade 

jurídica da parte Autora, o que de fato não ficou demonstrado. Ademais, 

resta prejudicado o requerimento de Justiça Gratuita, que visa a proteção 

dos necessitados, baseado tão somente da declaração de 

hipossuficiência financeira e juntada de extrato de benefício 

previdenciário, sem a demonstração da real capacidade econômica do 

Autor, objetivando apenas se beneficiar com a economia do pagamento 

das custas processuais e evitar eventual pagamento de honorários 

sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com efeito, o Autor 

foi devidamente intimado a comprovar nos autos sua condição de 

hipossuficiência por meio da juntada de declarações de imposto de renda, 

extratos bancários ou demais documentos aptos a demonstrar sua 

situação de impossibilidade de pagamento das custas, conforme Id 

7136827. Todavia, o autor apenas reiterou o pedido de concessão da 

gratuidade de justiça, considerando a indicação a juntada do extrato de 

seu benefício previdenciário (Id 7252203). Ocorre que, em consulta 

realizada junto ao sistema RENAJUD, foi possível verificar a existência de 

3 (três) veículos em nome do Autor, quais sejam: 1 (um) Fiat Palio Attract 

1.4 - ano/modelo 2013/2014, 1 (um) Toyota Corolla ALTIS 2.0FX – 

ano/modelo 2013/2014 e 1 (um) Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX – ano/modelo 

2012/2013. Dessa forma, presume-se que este não se encontra no estado 

de miserabilidade, a justificar a concessão do benefício pleiteado. Assim, 

em razão da inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o 

indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a 

entendimento jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da 

decisão: 20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 

2016000486676 AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 

1060/50 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

ART.5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da 

assistência judiciária é concedido com base na afirmação da própria parte 

interessada de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica, 

inteligência do art. 4°, § 1° da Lei 1.060/50 e comprovação de sua 

hipossuficiência financeira, nos termos do art.5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. 2. Compete ao julgador, no exercício de sua função, analisar se a 

documentação juntada aos autos demonstra, primeiramente, a situação 

financeira atual da parte e, posteriormente, se tal situação enseja a 

concessão da justiça gratuita. 3. Não comprovada a hipossuficiência do 

agravante, não merece reforma a decisão agravada. 4. Recurso 

conhecido e não provido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO a 

intimação do Autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290, c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do novo código adjetivo civil. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 24 de maio de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002891-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS VIRGENS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002891-12.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA DAS VIRGENS ALVES DOS SANTOS REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural movida por Maria das Virgens Alves dos 

Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a 

condenação do polo requerido no estabelecimento de sua aposentadoria 

rural por idade desde o requerimento administrativo. Para tanto, alegou que 

possuía na época do protocolo da ação a idade de 70 (setenta) anos, e 

que laborou desde sua infância no meio rurícola em regime de economia 

familiar, sempre desempenhando atividades remuneratórias ligadas ao 

campo. Diante disso, busca a procedência do pedido inicial para o fim de 

determinar à parte requerida a concessão da aposentadoria por idade 

rural, com o pagamento de todas as parcelas vencidas a partir da data do 

requerimento administrativo, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros legais. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. 

Recebida à exordial (Id. 21234102), foi determinada a citação da autarquia 

ré para apresentar contestação no prazo legal, bem como indeferido o 

pedido liminar almejado. A autarquia requerida contestou a inicial 

oportunidade em que suscitou a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas no lapso quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda (Id. 21961380). Houve impugnação à contestação (Id. 

22943910). Em decisão saneadora foi rejeitada a preliminar de prescrição 

aventada, bem como designada audiência de instrução e julgamento (Id. 

26065274). Aportou-se ata de audiência de instrução e julgamento (Id. 

27167010), onde foi declarada encerrada a instrução processual e 

determinando a permanência dos autos conclusos para prolação da 

sentença. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Pois bem. 

Estando o processo devidamente instruído, e não havendo preliminares a 

serem analisadas, em função da decisão saneadora, passo ao julgamento 
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do mérito. Nota-se, pois, que a controvérsia do embate recai apenas sobre 

o fato de a parte requerente ostentar, ou não, a qualidade de segurado(a) 

especial, bem como, se preencheu a carência necessária para obtenção 

do benefício pretendido. Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 

que: "Art. 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente". Em se tratando de trabalhadores 

rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de início de prova material para 

reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91), não 

pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), mas, deve ser mitigada, 

pela consideração de que esse tipo de trabalhador não é assalariado, sem 

emprego permanente, nem registro formal, de sorte que exigir-lhe robusto 

início de prova material, como algum daqueles indicados no artigo 106 da 

Lei nº 8.213/91, equivaleria, na prática, a negar-lhe acesso à Justiça. 

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, percebe-se que a 

parte autora não logrou êxito em provar o exercício de atividades rurais 

correspondente ao período imediatamente anterior à data do implemento do 

requisito etário, haja vista que os documentos acostados aos autos não 

são suficientes a indicar que ela era trabalhador(a) rural, no período 

respectivo (início de prova material). Isso porque, para fazer prova do 

exercício de atividade rural, a parte autora instruiu sua peça inicial apenas 

com um contrato de trabalho rural em nome de seu companheiro datado 

em 2018, e um instrumento particular de cultivo de lavoura e uma nota 

fiscal de produtos agrícolas do ano de 2012. Verifica-se, no entanto, que 

muito embora a parte autora tenha comprovado o requisito etário, pela 

inteligência do art. 142 da Lei 8.213/91 ela deveria comprovar o período de 

carência de 168 (cento e sessenta e oito) meses, porém, os documentos 

juntados aos autos não são capazes de comprovar o período de carência. 

Além do mais, como consta no extrato CNIS juntado pela Autarquia 

Previdenciária ao Id. 21961381 o marido da requerente possuiu diversos 

vínculos empregatícios na zona urbana, desfazendo assim, o argumento 

de que o casal convivia em regime de economia familiar no campo. 

Observe que, seria necessário que houvesse prova documental para 

comprovação dos fatos narrados, contudo, inexiste início razoável de 

prova nos autos, o que impõe a improcedência do pedido inicial. Não 

obstante isso, cumpre-nos dizer que, o insuperável da questão está no 

fato de que não há nos autos prova documental suficiente que indique ao 

menos indícios de que a parte autora era trabalhador(a) rural no período 

exigido para a concessão do benefício previdenciário. Com efeito, o tempo 

de serviço rural deve ser demonstrado mediante a apresentação de início 

de prova material contemporânea ao período a ser comprovado, 

complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida, 

em princípio, exclusivamente, a teor do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1º Região. Vejamos: "Art. 55. O tempo de serviço será 

comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 

além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de 

segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da 

qualidade de segurado (...); § 3º A comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (…). Súmula Nº 149 - 

STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Súmula Nº 27 – TRF 1º: Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural (Lei n. 8.213/91, art. 55, parágrafo 3º)". Nesse viés, não se 

exige prova documental plena da atividade rural em relação há todos os 

anos integrantes do período correspondente à carência, mas, início de 

prova material contemporânea ao período a ser comprovado (como notas 

fiscais, talonário de produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou 

prova de titularidade de imóvel rural, certidões de casamento, de 

nascimento, de óbito, contrato particular de arrendamento, contrato 

particular de comodato, certificado de dispensa de serviço militar etc) que, 

juntamente com a prova oral, possibilite um juízo de valor seguro acerca 

dos fatos que se pretende comprovar. In casu, observa-se que a parte 

autora preencheu o requisito etário, qual seja 55 (cinquenta e cinco) anos, 

em 2004, porquanto nascida em 15/05/1949, bem como, ajuizou a presente 

ação na data de 28/06/2019. Assim, o termo inicial do período a ser 

considerado como de efetivo exercício de labor rural, a ser contado 

retroativamente, é justamente a data do implemento do requisito etário 

(2004), em homenagem ao princípio do direito adquirido (Constituição 

Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXVI; Lei de Benefícios, artigo 102, § 1º). 

Dessa forma, a parte autora deve comprovar a carência de 168 (cento e 

sessenta e oito) meses, que equivale a 14 (quatroze) anos de labor rural 

(artigo 142 da Lei nº 8.213/91). Infere-se, portanto, que a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de atividade rural pelo 

período necessário para comprovar sua carência, pois, não juntou 

documentos suficiente que comprovassem o labor rural nesse lapso 

temporal, restando incabível a concessão do benefício pleiteado com base 

em prova exclusivamente testemunhal. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

Nº 149/STJ. (...) No caso dos autos, inexiste início de prova material em 

nome da autora. Por essa razão, incide à hipótese o enunciado de Súmula 

nº 149/stj: "a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovar 

atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário ". 3. 

Agravo regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgRg-AREsp 518.441; Proc. 2014/0118241-1; MG; Primeira Turma; Rel. 

Min. Benedito Gonçalves; DJE 05/02/2016)". Infere-se, ainda, pelo simples 

cotejo dos fatos com o ordenamento jurídico aplicável em vigor, cuja 

transcrição dos preceitos pertinentes considero relevante (Lei nº 

8.213/91): "Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: (…). VII – como segurado especial: a pessoa 

física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 

a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 

com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1o Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes". "Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11; § 2 º Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei”. “Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como 

segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da 

alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 

quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício". Em consonância com 

o que foi exposto, conclui-se dos preceptivos legais que os requisitos 

para a concessão do pedido são: a) qualidade de trabalhador rural, b) 

individualmente ou em regime de economia familiar e c) comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 
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idêntico à carência do referido benefício, como já dito. Dessa forma, 

impossível a concessão do benefício pleiteado, nos termos do artigo 183 

do Decreto nº 3.048/99. De tal maneira, ausente o conjunto probatório 

harmônico a respeito do exercício de atividade rural no período 

correspondente, o que me leva a julgar que à autora não faz jus ao 

benefício previdenciário pretendido. DISPOSITIVO Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural 

formulado por Maria das Virgens Alves dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS em face da ausência dos requisitos 

legais, e julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte autora 

no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do 

CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo 

do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003795-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003795-66.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROSILENE GOMES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos. Cuidam os 

autos de ação de concessão de benefício previdenciário de 

auxílio-doença proposta por Rosilene Gomes da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial foi recebida conforme decisão de Id. 16133024 e, na 

oportunidade determinou-se a realização de perícia médica na parte 

autora, bem como a citação da parte requerida após a apresentação do 

respeito laudo médico. No curso do processo, a parte autora requereu a 

desistência do presente feito (Id. 24692002). Em seguida, aportou aos 

autos o laudo médico pericial realizado na parte autora (Id. 27637211). Os 

autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO proposto por Rosilene Gomes da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. RECOLHA-SE eventual mandado 

expedido acerca da decisão de Id. 16133024. CONDENO a parte autora no 

pagamento de custas, que ficará com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo 

prazo do art. 98, § 3º do CNPC, eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do alvará nº 

563258 7 cancelado pelo motivo: TIPO DE CONTA DO BENEFICIARIO 

INVALIDO. ORDEM JUDICIAL ELETRONICA DETERMINA O PAGAMENTO EM 

CONTA CORRENTE, PORÉM O BENEFICIARIO POSSUI SOMENTE CONTA 

POUPANÇA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000450-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Alta Floresta / 

(PJE) 2ª VARA DE ALTA FLORESTA Alvará Eletrônico n° 581081-7 / 2020 

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1000450-29.2017.811.0007 Requerente: ANTONIO CARLOS 

DA COSTA Advogado: MELORI ESTELA FAVETTI Requerido: BCS Seguros 

S/A Advogado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA Beneficiário: 

ANTONIO CARLOS DA COSTA Conta Judicial 4100115811322 Valor: R$ 

256,80 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) Autorizado: 

MELORI ESTELA FAVETTI CPF/CNPJ: 014.871.011-55 Data de Emissão: 

23/01/2020 Titular Conta MELORI ESTELA FAVETTI CPF/CNPJ Titular Conta 

014.871.011-55 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 1380 

178039 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Observação: LEVANTAMENTO DO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. Usuário: mariel valeria althmann toni Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001685-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DIAMANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 26/5/2020, às 13h30, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000558-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. L. D. O. (EXEQUENTE)

L. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. C. D. S. (TESTEMUNHA)

R. D. L. L. D. O. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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M. E. D. S. (TESTEMUNHA)

M. E. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000558-58.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: LUCELIA DELATORE, RENISSON DE LATORE LEITE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Considerando a notícia de cumprimento do acordo (ID 26329104), com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingo o feito com 

resolução de mérito. Eventuais custas pela parte executada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 13 de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004668-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005525-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVARES BIAZOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001251-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIR ANTONIO SAVARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito para levantamento das RPV.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005281-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003663-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002720-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES PREZA-SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002720-89.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): GONCALVES PREZA-SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA - ME RÉU: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação monitória ajuizada 

por Gonçalves Preza Serviços de Assistência a Saúde Ltda. - ME em face 

de Instituto Pernambuco de Assistência e Saúde e o Estado de Mato 

Grosso, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, por preencher os requisitos legais. 2) Tratando-se 

de monitória de pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com 

documento comprobatório da probabilidade da existência do direito 

alegado pela parte autora (documentos juntados com a inicial), EXPEÇA-SE 

MANDADO MONITÓRIO de PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à 

parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC/2015, 

art. 701). 2.1) CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item 

“2” (CPC/2015, art. 701, § 1º). 2.2) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a 

advertência de que, se não opostos embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). 3) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 28 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. D. B. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. E. R. D. B. (REPRESENTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 33 de 743



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001556-26.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): EMANOELA RODRIGUES ALBERTO RÉU: NEWTON VIEIRA DE 

BRITO NETTO Vistos, etc. Indefiro o pedido de nomeação de curador 

especial ao réu revel, tecido sob ID 19045158, uma vez que a citação foi 

pessoal, conforme certificado sob ID 14554720. Evitando eventual 

alegação de nulidade por “error in procedendo”, determino a intimação das 

partes para que, em até 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o estudo 

psicossocial encartado sob ID 19419359 e sobre eventual produção de 

prova complementar, conforme requestado sob ID 19045158. Caberá à 

Secretaria promover a publicação desta decisão no DJe, apesar de 

tratar-se de ação de família, para que passe a fluir o prazo do réu revel, 

nos termos do art. 346, do CPC[1]. Após, voltem-me conclusos. Alta 

Floresta, 20 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito [1] Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003335-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a 

Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, 

ainda, que em caso de apresentação de contestação, a parte requerida 

deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do valor investido, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede, referente ao CPF da parte autora, sob as penas do art. 

400 do CPC. Após o decurso do prazo para apresentação da 

contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003335-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a 

Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, 

ainda, que em caso de apresentação de contestação, a parte requerida 

deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do valor investido, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede, referente ao CPF da parte autora, sob as penas do art. 

400 do CPC. Após o decurso do prazo para apresentação da 

contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001067-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO ITO CHIANESI (EXECUTADO)

BRUNO RODRIGO HUBNER (EXECUTADO)

 

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

para intimar o(s) patrono(s) da parte exeqüente acerca da certidão do 

oficial de Justiça de id. 27382116, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143972 Nr: 5184-74.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Daniel de Siqueira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos, etc.

Dê-se vista ao Ministério Público para emissão de parecer.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 114284 Nr: 2732-62.2014.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Oliveira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caue Tauan de Souza 

Yaegashi - OAB:SP/357.590, Jurema Farina Cardoso Esteves - 

OAB:17767-A/MT

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107981 Nr: 3392-90.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Impacto Ltda., Ernani Pedrotti

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:OAB/MT 14.934, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3617-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 1433-79.2016.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Flavio Marcilio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

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

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 68783 Nr: 1756-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de petição proposta pelo Banco Itaú Unibanco S/A à fl. 158, 

aduzindo que o valor da condenação em honorários, de forma atualizada, 

seria R$ 2.764,72, enquanto a parte exequente aduz em sua petição de 

cumprimento que seria R$ 5.250,21.

Pois bem, o acórdão condenatório, à fl. 147, especificou que os 

honorários advocatícios seriam 12% (doze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.

Tem-se que no cálculo apresentado pela parte exequente, a mesma, além 

de corrigir o referido valor pela correção monetária, acrescentou juros 

moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda, à revelia do 

acórdão acima citado, que determinou apenas a atualização do quantum, 

não abordado juros moratórios.

Assim, tenho como adequado o cálculo apresentado pela parte executada 

à fl. 158v, e extingo o feito com resolução de mérito pelo pagamento.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor 

depositado às fls. 159.

PRIC.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 66632 Nr: 6177-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pereira de Souza

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

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 151, uma vez que inexistente prova da alegação 

referida.

Reitere-se a intimação de fl. 149, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 5413-39.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 
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OAB:OAB/MT 12902, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará do remanescente dos honorários periciais depositados 

à fl. 264 em favor da empresa responsável pela perícia, conforme 

requerido às fls. 415-417.

Após, cumpra-se a sentença transitada em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61749 Nr: 1425-49.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Jorge Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

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

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSS às fls. 168-168v, alegando excesso na execução.

 Intimada para manifestação, a parte exequente concordou com a 

impugnação às fls. 173.

Assim, homologo o importe apresentado pelo INSS, devendo ser expedido 

RPV no valor por este indicado às fls. 168-168v.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor excessivo, cujo pagamento ficará 

suspenso nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Intimem-se.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 132137 Nr: 6298-82.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maiana Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Bento da Silva, Cicero Ribeiro de 

Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos, etc.

Antes da extinção do feito por abandono, vistas à parte autora para 

manifestação, em quinze dias, em virtude do princípio do contraditório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 109760 Nr: 5280-94.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Cristina Alexandretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cab Cuiabá, Auto Locadora Cuiabá Ltda, Royal 

& SunAlliance Seguros (Brasil) S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo - OAB:14511-O, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242289, Faber Viegas - OAB:2105-A/MT, Fernanda Alves 

Cardoso Cavalari - OAB:9.494 - MT, Juliano Nicolau De Castro - 

OAB:292.121/SP, Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues - 

OAB:84.676/RJ, Leonardo Boaventura Zica - OAB:13754-B, MARIELLE 

DA SILVA FERNANDES - OAB:19863/O, Rafael Costa Bernardelli - 

OAB:13411-A, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12129, Rondon Brasil Viegas - OAB:141.424 

RJ, Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255, Tamiris Cruz Poit - 

OAB:14659, Ywannes Pereira de Almeida - OAB:22201-O

 Vistos etc.

Acolho os pedidos de fl. 324, com os quais anuiu a parte autora, pelo que 

homologo a desistência dos aclaratórios interpostos, certificando o 

trânsito em julgado e determinando a expedição de alvará em favor da 

parte demandante da quantia depositada nos autos.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117266 Nr: 5366-31.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A, Vivo s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826-A/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(a) patronos(a) das 

partes para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos). Este valor deverá ser recolhido de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos) para Taxa Judiciária. OBSERVANDO QUE A 

PARTE AUTORA É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUA 

PARTE FICARÁ SUSPENSA CONFORME DISPOSTO NO ART. 98 §§ 2º E 3º 

DO CPC

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – escolher a opção emmitir guias, proximo 

passo informar: custas e taxas finais ou remanescentes; preencher os 

campos com o numero único do processo; buscar; clicar em próximo, 

infomar o CPF/CNPJ do pagante marcar as receitas Custas e Taxa 

Judiciária, preencher os valores de cada receita, manda simular e depois 

gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do CPF/CNPJ do 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6486 Nr: 17-58.1988.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezo Lopes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT, José Celso Carneiro Junqueira - 

OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT, Rubens Moreno Rubio Junior - OAB:SP/170.569

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 1.366,84 (um mil e trezentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folha 204-206.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar o item custas preencher o valor. Mandar 

simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 35758 Nr: 1419-81.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSPRQPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabeth de Fátima Antunes teixeira - OAB:6800 

OAB/BA

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

executada, acerca da penhora on line no valor de R$ 541,79, 

cientificando-o de que eventuais excessos poderão ser alegados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, por petição nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4842 Nr: 42-22.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

embargada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 591,06 (quinhentos e noventa e um 

reais e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 134-143.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar o item custas preencher o valor. Mandar 

simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140306 Nr: 3107-92.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Gonçalves de Souza

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

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

OAB:5.736/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 14h50min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 140676 Nr: 3323-53.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rone Silvestre Dias Gomes

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

DPVAT S/A

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

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

OAB:18029/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos, etc.

Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento dos valores 

depositados às fls. 121/124 em favor da parte autora, conforme 

requerimento e dados bancários constantes às fls. 127/128.

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52586 Nr: 4614-06.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Maia Júnior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos etc.

Acolho o pedido de suspensão formulado, devendo o processo aguardar 

em arquivo provisório.

Após o prazo de um ano, desarquive-se e vistas à parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125643 Nr: 2778-17.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thacius Transportes Ltda- Me, Ademir Rolim de 

Moura, Cleonice Maria Borba

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a citação por edital requestada, visto que a parte executada não 

restou localizada.

Após, não comparecendo aos autos com procurador constituído, 

nomeio-lhes como curador especial a Defensoria Pública, a qual deverá 

ser intimada para apresentação de defesa.

Após, vistas à parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 112202 Nr: 735-44.2014.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diulia Cristina Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a citação por edital requestada, visto que a parte executada não 

restou localizada.

Após, não comparecendo aos autos com procurador constituído, 

nomeio-lhes como curador especial a Defensoria Pública, a qual deverá 

ser intimada para apresentação de defesa.
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Após, vistas à parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 15406 Nr: 487-98.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Veloso de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

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

OAB:12644/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do 

causídico nomeado à fl. 160, a qual deverá ser executada em face do 

Estado de Mato Grosso.

No mais, diante da obtenção do endereço do executado pelo sistema 

Infoseg (anexo), intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

dos dados bancários para restituição do valor bloqueado via Bacenjud, já 

transferido para conta judicial (fls. 232/233).

Procedida a restituição, permanecendo inerte o executado ou não sendo 

localizado para ser intimado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111214 Nr: 6836-34.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Melo Olimpio

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100502 Nr: 2056-85.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos &Barbiero Ltda - ME, Gressiely Longhini 

Carlos, Gilson Barbiero

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:18164/O-MT, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos, etc.

Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões, bem como 

deixado a parte apelada de apresentar as contrarrazões, apesar de 

intimada, conforme certificado à fl. 95, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BACAERI FLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000192-14.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: BACAERI FLORESTAL LTDA REQUERIDO: INSTITUTO BRAS 

DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c nulidade de atos 

administrativos proposta por BACAERI FLORESTAL LTDA contra o 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS-IBAMA. Entretanto, vislumbro que a autora requereu a 

distribuição dos autos por dependência a um feito físico, a execução fiscal 

de cód. 97124, que tramita perante a 6ª Vara desta Comarca. Neste 

sentido, preconiza o Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas 

por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se 

relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento. Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. (...) § 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; No caso vertente, o processamento destes autos 

neste Juízo pode ensejar decisões conflitantes, o que enseja sua reunião 

para decisão conjunta. Assim, impõe-se a reunião dos feitos para 

julgamento conjunto, no juízo prevento, como estabelecido pelo CPC e 

assentado pela jurisprudência, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE EVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO 

POR DEPENDÊNCIA - PREVENÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

CONEXÃO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - REMESSA DOS 

AUTOS AO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. 1. O instituto 

processual da distribuição por dependência de processos que se 

relacionam, por conexão ou continência, previsto no art. 286, inciso III, do 

Código de Processo Civil, tem o objetivo de prevenir a existência de 

decisões conflitantes na mesma instância judicial. 2. O objetivo de se 

evitar decisões conflitantes é de ordem pública, não podendo submeter-se 

à deliberação das partes, cabendo ao órgão jurisdicional velar por ele. 3. 

A distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, que, por isso, tem 

ampliada, por prevenção, sua competência para todas as ações 

interligadas que se lhe seguirem. 4. Reconhecida a conexão, de rigor a 

sua distribuição por dependência ao juízo prevento. (TJ-MG - AI: 

10000180105330001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 08/04/0019, Data de Publicação: 16/04/2019). Ante o exposto, 

declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 6ª 

Vara, assegurando que as decisões judiciais sejam proferidas de forma 

harmônica. Remetam-se os autos imediatamente. Cumpra-se. Intimem-se. 

Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre os documentos juntados pela Parte 

Requerida sob Id 28194992, no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 

437, §1º do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004596-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

sob Id 28245724; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual também poderá se 

manifestar acerca do Laudo Pericial (Id 21904820) e Estudo Social (Id 

27225481).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar, ante Decisão de Id 26603979, a 

tempestividade dos Embargos Aclaratórios de Id 28294118, interpostos 

pela Parte Autora; II) intimar a Parte Requerida, ora Embargada, para 

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

dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 1674-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipanema Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Medeiros Júnior - (Alta 

Leilões), João Gonçalves Medeiros Júnior, Edilson Gonçalves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173/MT, Daniely Rodrigues de Castro - 

OAB:24.422-0, Roberto Cavalcante Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

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

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

acerca da penhora realizada no imóvel de Matrícula nº 5894, Livro 2-AE do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Monte Verde (Fls. 

617/619), bem como sua avaliação, no importe de R$ 2.800.000,00 (dois 

milhões e oitocentos mil reais), manifestando-se nos prazos legais.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELE MARA PEREIRA MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANTOS PICHLER 02683570481 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000232-93.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ADELE MARA 

PEREIRA MOLINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA LEITE 

QUADRA DA COSTA POLO PASSIVO: ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS 

SANTOS PICHLER 02683570481 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANTOS PICHLER 02683570481 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000233-78.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANA MARIA 

PEREIRA MOLINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA LEITE 

QUADRA DA COSTA POLO PASSIVO: ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS 

SANTOS PICHLER 02683570481 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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PABLO HENRIQUE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANTOS PICHLER 02683570481 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000234-63.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:PABLO 

HENRIQUE PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA 

LEITE QUADRA DA COSTA POLO PASSIVO: ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS 

SANTOS PICHLER 02683570481 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000235-48.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ROBERTA LIMA 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS AUGUSTO CUISSI POLO 

PASSIVO: ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IARA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000237-18.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:IARA OLIVEIRA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARCELO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE FAEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR TRAVASSOS LEDO OAB - PR81819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 
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do Processo: 1000226-86.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARLENE DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, trazendo aos 

autos comprovante de endereço atualizado e em seu nome ou documento 

que comprove que a parte autora reside no endereço apresentado, e 

ainda, comprovante da negativação nos órgãos de proteção ao crédito 

legível, sob pena de indeferimento do inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005594-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELCO GIVANNI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

Fevereiro de 2020, às 16:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003374-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Mateus Javier Rigo (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

Fevereiro de 2020, às 17:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005061-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE CARVALHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005061-54.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: PATRICIA DE 

CARVALHO MARTINS EXECUTADO: ELCIO JOSE DA SILVA ----Vistos. 

RECEBO o pleito de emenda à inicial, eis que devidamente comprovado o 

endereço da parte autora nesta comarca. Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

829, CPC). Decorrido o prazo e certificado nos autos a ausência de 

pagamento pela parte devedora, intime-se a parte credora para manifestar 

em 05 (cinco) dias. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002974-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ALMEIDA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

Fevereiro de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DJONI CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000281-71.2019.8.11.0007 REQUERENTE: DJONI CRISTIAN 

RODRIGUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Inobstante a ausência da parte requerente em audiência de conciliação (ID 

nº. 24023721) verifica-se que anteriormente, em petição encartada ao 

evento nº. 24012170, fora requerida desistência do feito, o que independe 

da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do 

FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Arquivem-se, nos termos do artigo 915, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DEMITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

Agosto de 2019, às 15:20 horas, bem como da liminar deferida. Valéria 

Lopes Bayão Estagiária Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 03 de 

Março de 2020, às 17h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003297-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEN HUR LIMA RIBEIRO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZACCHI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003297-67.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: BEN HUR LIMA 

RIBEIRO RODRIGUES EXECUTADO: ZACCHI & CIA LTDA - ME Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, CPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LOUBACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

Fevereiro de 2020, às 13:20 horas, bem como da liminar deferida. Yana 

Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004925-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSON DO NASCIMENTO BITENCOURT (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Março de 2020, às 13:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000227-71.2020.8.11.0007 AUTOR: ANA LEAL REU: OI 

MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória 

visando que o requerido abstenha-se de efetuar cobrança, que tenha 

como destinatário o número (65) 98479-3692. Compulsando os autos, 

verifico presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser 

deferida a tutela de urgência pretendida pela parte requerente, senão 

vejamos. A probabilidade do direito está revelada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, através dos quais é evidenciada a 

verossimilhança das alegações da parte autora. De igual modo, o perigo 

de dano é evidente, pois a parte autora vem sendo cobrada através de 

notificações de cobrança, por dívida que alega ser indevida, trazendo 

transtornos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Além 

disso, em razão da suposta dívida, a parte autora corre o risco de ser 

inserida no rol de inadimplentes, e todos sabem que são funestos os 

prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem o 

crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância. Ademais, não se 

pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo 

que até decisão judicial a respeito não devem ser efetuadas as referidas 

cobranças. Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso em 

questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento do pedido 

de concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A LIMINAR para 

determinar que: a) o requerido abstenha-se de efetuar cobrança (seja por 

envio de notificações, ligações, mensagem SMS ou WhatsApp, etc.) em 

relação a todos os débitos existentes oriundos do contrato do telefone nº 

(65) 98479 -3692, objeto desta ação, até o deslinde do feito, sob pena de 

multa cominatória que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), para cada 

cobrança; e b) se abstenha de negativar o nome da requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, também sob pena de multa cominatória 

diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 
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LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000163-61.2020.8.11.0007 AUTOR: FATIMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA ORTEGA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 

CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1000087-71.2019.8.11.0007. REQUERENTE: IRINEU HOEFF DAGOSTINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITOS FISCAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por IRINEU HOEFF 

D’AGOSTINI em face de ESTADO DO MATO GROSSO, todos qualificados. 

Pois bem. A ação deve ser julgada procedente, senão vejamos. Da petição 

inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da alegação de que o autor 

recebeu uma intimação do Cartório De Protesto acerca de dívidas, 

inscritas em Dívida Ativa pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

CDA nº 201758560; 2017129813; 2018637156 e 2018782242, originárias 

de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA 

FORD/F600, ano de fabricação 1980; CHASSI: lA7DYB68102; RENAVAM: 

125514794; PLACA AR 3971, COR azul e VW GOL L, ANO DE 

FABRICAÇÃO 1981; CHASSI: BY031616, PLACA AEL 8169, cor Branco, 

RENAVAN 518217787, aduzindo ainda que não reconhece nenhum 

desses veículos como sendo de sua propriedade ou ter sido de sua 

propriedade, pois jamais os adquiriu. Ocorre que a propriedade dos 

veículos continua sendo do sujeito ativo do domínio, eis que os bens 

móveis não necessitam de forma específica para sua transmissão, 

todavia, no caso específico dos autos, restou devidamente comprovado 

que ambos os veículos possuem mais de 18 (dezoito) anos de fabricação 

e o autor é portador de necessidades especiais (deficiente físico), motivos 

que o isentariam do pagamento do IPVA, nos termos do artigo 7º, incisos III 

e IX, da Lei Estadual 7.301/00. Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCESSÃO DE 

LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO 

PROTESTO - INCUMBÊNCIA DO CREDOR QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU 

O ÔNUS - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA 

PROTESTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE 

HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO 

VALOR DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. Rejeita-se o argumento de que a obrigação 

pela baixa do registro no Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 

da Lei 9.492/97), no caso em que, expressamente, o credor assumiu tal 

ônus. O deferimento da inversão do ônus da prova em favor do autor 

encontra ressonância nas normas processuais vigentes e com as 

finalidades das normas consumeristas, notadamente ante a presença da 

hipossuficiência do consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas 

estimular o cumprimento da obrigação específica, em razão da sua 

natureza inibitória e coercitiva, caso em que verificada a falta de 

razoabilidade, o valor da multa cominatória merece ser reduzido, 

observadas as circunstâncias do fato, a relevância do direito e a 

capacidade econômica das partes.” (TJMT. AI 64827/2012, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, 

Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, tenho que a situação em comento 

não demanda maiores explicações, posto que restou devidamente 

comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, qual seja, 

de que os veículos ora em comento possuem mais de 18 (dezoito) anos, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso I do CPC. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à 
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exordial para o fim de: A) Determinar a suspensão do protesto do (s) título 

(s) que representa (m) a relação jurídica discutida na presente demanda; 

B) Determinar que o requerido tome as providências administrativas 

necessárias para realizar a suspensão da exigibilidade de multas e IPVA 

dos seguintes veículos: FORD/F600, ano de fabricação 1980; CHASSI: 

lA7DYB68102; RENAVAM: 125514794; PLACA AR 3971, COR azul; 2) VW 

GOL L, ANO DE FABRICAÇÃO 1981; CHASSI: BY031616, PLACA AEL 

8169, cor Branco, RENAVAN 518217787, independente de depósito 

judicial. CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 17450290. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES APARECIDA PERMONIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON NISHIOKA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1001526-20.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MARINES APARECIDA 

PERMONIAN REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, NILTON 

NISHIOKA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que 

o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

MARINES APARECIDA PERMONIAN em face de MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA e NILTON NISHIOKA, onde a parte autora narra, em síntese, 

que é portadora de cardiopatia (taquicardia por pré-excitação), cujos 

sintomas vêm desde a adolescência, quando sofria de crises leves e 

esporádicas, sendo que em 16/11/2000 foi atendida pela primeira vez pelo 

requerido Nilton Nishioka em seu consultório, por meio do SUS, 

oportunidade na qual fora diagnosticada com “distúrbio de condução do 

ramo direito em grau moderado”. Assevera que recebeu orientações 

dadas pelos requeridos visando receber o tratamento de que tanto 

necessita, bem como visando fazer o procedimento indicado (estudo 

eletrofisiológico com ablação de via anômala) pelo SUS, programando com 

seu empregador suas férias para setembro/2018 para justamente ir a 

Curitiba fazer o procedimento. Aduz ainda que foi assegurado pelos 

prepostos do Município requerido que o exame/procedimento “estudo 

eletrofisiológico com ablação de via anômala” seria custeado pelo SUS, 

todavia, em consulta particular com o Dr. Celso, recebeu a informação que 

o tratamento que a requerente buscava não iria ser coberto pelo SUS, 

devendo a autora pagar pelo procedimento (estudo eletrofisiológico com 

ablação de via anômala), que custava em torno de R$ 21.000,00 (vinte e 

um mil reais). Por fim, assevera que em virtude do alto custo do exame ora 

em comento, decidiu voltar para Alta Floresta e repetir todo o procedimento 

pelo SUS, oportunidade que recebeu a mesma orientação dos requeridos. 

Finaliza requerendo indenização por danos materiais e morais que entende 

ter sofrido por sentir-se enganada a ponto de viajar para outro Estado em 

busca de tratamento para sua moléstia/enfermidade. Pois bem. O pedido 

autoral é improcedente, senão vejamos: O cerne da irresignação, no 

entanto, está consubstanciado no fato de que a parte autora entende que 

fora enganada pelos prepostos do município, sob o argumento de que teria 

sido orientada que todo o procedimento em comento seria custeado pelo 

SUS. Nestas circunstâncias, inobstante os fundamentos trazidos à inicial, 

tratando-se a parte autora de usuária do serviço público, não pode ter 

seus interesses pessoais à prevalência do interesse público, cujo custo 

dos procedimentos almejados comprometeria demasiadamente o 

orçamento do Município de Alta Floresta e o fornecimento de atendimento 

necessário aos demais munícipes, e considerando, ainda, a redação do 

Enunciado de Direito da Saúde n° 60. Nada restou comprovado de que 

teria sido “enganada” sob os procedimentos médicos almejados, pois é 

incontroverso que o Sistema Público de Saúde infelizmente não dispõe - 

como deveria - de todos os recursos inerentes a fim de promover 

tratamento a toda e qualquer moléstia que assole a vida e compromete a 

saúde de todos os cidadãos. Nesse passo, a pretensão perseguida nesta 

ação, embora até possua na gênese, como afirmou, o direito a saúde e 

dignidade humana, não pode sobrelevar em razão do interesse público. No 

tocante a tal ponto, aliás, não é necessário tecer maiores argumentações 

acerca da prevalência do interesse público sobre o particular. Além disso, 

nada restou provado de que fora ludibriada ou enganada pelos agentes 

públicos, aliás, esses procederam de maneira cordial ao argumentar que 

infelizmente nosso sistema público de saúde é deficitário e orientando a 

buscar soluções alternativas como tratamento particular. Em situação 

semelhante, trago à baila jurisprudência correlata de nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: (GRIFO) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – 

POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE 

OUTRAS ENFERMIDADES – LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO 

PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO 

PACIENTE – COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a 

culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha 

na prestação dos serviços hospitalares. Demonstrado, através das 

provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do 

serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta 

afastado o dever de indenizar. (N.U 0033233-28.2013.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019)” Desse modo, não restando qualquer 

conduta ilícita cometida pelos requeridos a fim de embasar condenação 

indenizatória, a improcedência de todos os pedidos, nos moldes como foi 

exposto, é medida de rigor a se impor na presente situação. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais e morais 

formulados na inicial. DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002695-42.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZAIAS TEIXEIRA 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Encerrada a 

instrução processual, procedo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

40 da Lei nº. 9.099/95. I – Preliminar a) Prescrição Sustenta o requerido 

que a presente demanda está prescrita, sob o fundamento de que o autor 
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teria realizado o saque em 26/11/2015, e somente agora após 03 (três) 

anos pretende reparação por danos morais e materiais, estando prescrita 

nos termos do artigo 205, §3º do Código Civil, ou subsidiariamente o 

reconhecimento parcial das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) 

anos do ajuizamento da ação, ou seja, as parcelas que antecedem a data 

do dia 15/06/2016. Compulsando os autos, em especial o extrato do INSS 

de Id nº 21232713, juntado pelo autor, verifica-se que o primeiro contrato e 

desconto das parcelas mensais, iniciaram-se em Janeiro/2016, contudo, 

outros contratos consecutivos e ininterruptos perduraram até Abril/2019, 

como se fossem renovados automaticamente. Deste modo, persistindo os 

descontos até Abril/2019 e sendo a ação proposta em Junho/2019, não há 

que se falar em prescrição da ação ou reconhecimento parcial de 

parcelas vencidas. Rejeito a preliminar. II – Mérito No mérito, aduz o autor 

que vem sofrendo descontos pelo requerido Banco BMG em seu benefício 

previdenciário de nº 6057459532, correspondente a cartão de crédito 

consignado não contratado. Insurge, ainda, que verificou que no seu 

benefício vem sendo descontados valores pelo requerido, relativos aos 

contratos de nº 7916768; 9511786 e 12058533, sendo que tais descontos 

até o momento da propositura da ação (janeiro/2019), somavam a quantia 

de R$ 1.833,09 (um mil oitocentos e trinta e três reais e nove centavos) de 

descontos consignados. Em contestação (Id nº 22334355) a ré defende 

que não praticou qualquer ilícito, e que os descontos consistem no 

exercício regular de um direito, uma vez que o autor realizou contrato de 

cartão de crédito consignado nº 5259.0788.4975.2124, conta cartão nº. 

1788052, sendo liberado o valor de R$ 1.347,00 com reserva de margem 

consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 49,90, reais, e 

que apesar de a parte autora ser impossibilitada de assinar, o contrato, 

objeto dos presentes autos, fora devidamente firmado e ratificado, por 

meio da aposição da sua digital. Instruindo a contestação com diversos 

documentos e fazendo pedido contraposto que em caso de eventual 

procedência do pedido inicial, a parte autora deverá ser intimada para 

devolver as supracitadas quantias. Em caso de condenação da parte Ré, 

deverá ser feita a compensação dos valores recebidos em relação a 

contrato firmado. Em audiência de instrução (Id nº 26675979), o autor 

informou que não contratou nenhum empréstimo com o banco requerido, 

não recebeu nenhum cartão de crédito do réu, possuindo apenas 

empréstimo com o Banco Bradesco, e que não sabe ler nem escrever. 

Inobstante, o contrato de adesão apresentado pela ré (Id n° 22334358) 

mencionar na cláusula 10.4 que “o ADERENTE/TITULAR declara ter ciência 

que a realização de SAQUE mediante o cartão implicará na celebração de 

uma Cédula de Crédito Bancário – CCB, a ser emitido nos termos da Lei 

10.931/04, que formalizará o empréstimo contrato em razão do SAQUE” a 

ré não comprovou que prestou tal informação à parte autora, haja vista 

que o requerente foi claro em expressar que não contratou com o banco 

réu e não recebeu o cartão. Ocorre que pela documentação trazida aos 

autos pelo requerido, nota-se que as faturas de Id nº 22334360/ 

22334363, do suposto cartão, não consta nenhuma compra realizada pelo 

autor, como se o mesmo nunca tivesse desbloqueado o cartão ou 

recebido o mesmo. No que atine a alegação da ré de que fora creditado 

valor em favor do autor, vê-se que a ré não se desincumbiu do ônus de 

comprovar o alegado. Com efeito, não se ignora o teor do documento de Id 

nº 22334368 – intitulado “Documento de Crédito – TED”, no importe de R$ 

189,81 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e do TED de 

Id nº 22334369, no valor de R$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) 

indicando o autor como destinatário, contudo trata-se de documento 

produzido de forma unilateral pela parte, que sequer menciona a data em 

que a transação teria ocorrido. Desse modo, ainda que contenha 

assinatura de testemunhas no contrato entabulado, concluo que o 

requerente não consentiu para aludida transação, porquanto é pessoa 

idosa e analfabeta afirmando desconhecer qualquer contratação com o 

banco réu. Como dito, não restou comprovado o efetivo crédito em favor 

do autor, que por seu turno, relatou jamais ter recebido cartão de crédito 

da ré, não havendo contraprestação a justificar os descontos havidos em 

seu benefício previdenciário. Inicialmente, vale mencionar que o caso em 

questão cuida-se de relação de consumo, uma vez que ambas as partes 

atendem aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor, na toada do 

que preveem os artigos 2º e 3º do CDC, em consonância com o que 

estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, em se 

tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do 

serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o 

artigo 14 do CDC, que dispõe: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º. O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O 

Código de Defesa do Consumidor contém normas de ordem pública e 

interesse social, inarredáveis pela vontade das partes, alçando a 

informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e serviços 

colocados no mercado, à condição de direito básico e estabelecendo a 

proteção contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da 

natureza e alcance do negócio (art. 6º, III, c/c art. 46, ambos da Lei 

8.078/90). Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Desta feita, o ônus da prova de que o autor sabia qual o 

tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária. Vale lembrar 

que a declaração de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. 

Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. Na espécie, da análise do contrato objeto desta demanda, está 

evidente o vício de consentimento por parte do contratante consistente no 

erro substancial e inescusável, haja vista que pode ter sido levado a 

acreditar que estava contraindo empréstimo consignado com descontos 

das parcelas em seus rendimentos, quando, na verdade, tratava-se de 

serviços de cartão de crédito consignado. De toda sorte, à luz dos 

princípios norteadores da relação de consumo, notadamente 

transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito 

primário e inafastável de obter esclarecimentos adequados e precisos 

sobre o serviço bancário disponibilizado, compreendendo amplo acesso 

às especificações e singularidades do produto, sob pena de afronta à 

proteção legalmente assegurada, sujeitando a Instituição Bancária aos 

efeitos correlatos. No caso dos autos, restou evidenciado que o banco 

réu não informou de forma correta que tipo de modalidade estava sendo 

contratado. A manifestação de vontade do autor foi viciada, porque tinha a 

falsa ideia de que estava realizando negócio vantajoso. Insta salientar que 

situações idênticas à analisada já obtiveram o reconhecimento de tribunais 

pátrios no sentido de que a consignação do pagamento mínimo de cartão 

de crédito tem se mostrado prática pouco transparente e abusiva, que 

confere excessiva vantagem ao fornecedor e impõe dívida vitalícia e 

impagável ao consumidor. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO ANULATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – 

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO - RELAÇÃO 

JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO 

CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – 

FALHA NO DEVER DE INFORMAR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO - 

DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL - 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/STJ – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os empréstimos 

concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos 

de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em 

virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da 

parcela mínima. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor é do réu. É dever do prestador de 

serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo 

neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O dano moral advém do 

próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando 

a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.Os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 
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54/STJ). (N.U 0002635-29.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE 

CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE 

INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) 

– DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO 

CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇACAS PARA O 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO 

ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A ausência negligente da prestação de informação 

crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto 

(contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de 

pagamento), implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha 

inescusável na prestação do serviço contratado, tendo em vista a 

pretensão evidente da apelante em apenas contratar um empréstimo 

consignado. 2. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado 

em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do 

restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na 

avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao 

consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a 

dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do 

apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que 

impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como 

contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de 

saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes 

traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos 

pertinentes” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 29/11/2017). 3. Havendo ofensa ao direito à informação 

assegurado pelo art. 6º, III do CDC e, reconhecida a falha na prestação de 

serviços do Banco/requerido, resta evidente o dever de indenizar, além da 

repetição do indébito. 4. O valor cabível como justa expressão financeira 

do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade 

e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o 

ofensor. 5. Recurso desprovido. (N.U 1021401-39.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). Desse modo, prospera a pretensão autoral 

quanto à reparação pelo dano material suportado em decorrência dos 

descontos indevidos. Contudo, subseguindo a linha de intelecção outrora 

abordada, comungo do entendimento de que o documento de Id nº. 

22334365/ 22334367 não tem o condão de comprovar os descontos 

sofridos pelo requerente, porquanto trata-se de planilha elaborada pela 

própria parte. Por outro lado, é certo que os extratos do INSS trazidos pelo 

autor no Id nº 21232713, comprova a realização de descontos mensais à 

título de cartão de crédito no benefício previdenciário da autora pelo Banco 

BMG, provenientes dos contratos de nº 7916768/ 9511786 /12058533, no 

período de Novembro/2015 a Dezembro/2016, no total de R$ 472,80 reais; 

período de Janeiro/2017 a Dezembro/2017, no valor de R$ 517,44 reais; 

período de Janeiro/2018 a Dezembro/2018, na quantia de R$ 562,20 reais; 

no período de Janeiro/2019 a Abril/2019, no valor de R$ 187,40 reais; 

totalizando o montante descontado indevidamente do autor R$ 1.739,84 

(um mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

Considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a demonstração de erro 

substancial na declaração de vontade do contratante (artigos 113, 138 e 

139 do Código Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, que dispõe sobre a repetição do indébito. Portanto, devida a 

restituição na forma dobrada, qual seja R$ 3.479,68 (três mil quatrocentos 

e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). No que atine ao dano 

moral tenho que incidente ao caso em comento. Com efeito, considerando 

todo o explanado, afasta-se a tese de inexistência de ato ilícito sustentada 

pelo banco requerido, sendo certo que o caso dos autos é de evidente 

inadequação dos serviços por ele prestados, o que, via de consequência, 

afasta a tese de exercício regular do direito, razão pela qual o dever de 

indenizar a título de danos morais é medida que se impõe. Este inclusive é 

o entendimento do TJMT, senão vejamos: EMENTA RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO 

DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESTIMO CONSIGNADO – 

MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – 

DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – NULIDADE DO CONTRATO - 

DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do 

Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de 

comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das 

características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. 

Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e 

ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito 

da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que 

rege as relações de consumo. A indução do consumidor em erro, por 

acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, 

quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, 

viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Cabe condenar ao 

pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que 

procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a 

ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por 

sua (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA flagrante má-fé. 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). É cediço o entendimento na 

doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por 

danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das 

partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com 

caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu 

patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de 

ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. Ademais, a fixação dos 

danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem 

enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o 

ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na 

apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da 

Constituição Federal. Nessa senda, fixo a indenização por dano moral no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao fim e ao cabo, INDEFIRO o 

pedido formulado pela ré, pretendendo a compensação de valores 

supostamente creditados em favor do autor, portanto, não restou 

comprovado a legalidade da contratação ou qualquer crédito pelo 

demandado em favor do demandante. III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto a preliminar alegada e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) CONDENAR a ré a 

promover o cancelamento do cartão de crédito de titularidade do autor, 

anulando-se todos os contratos realizados em nome do requerente diante 

da abusividade da conduta. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 3.479,68 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, já na forma dobrada 

(artigo 42, parágrafo único CDC), corrigidos monetariamente (INPC), a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); b) CONDENAR 

a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002701-49.2019.8.11.0007 REQUERENTE: DOSOLINA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Encerrada a instrução processual, procedo ao julgamento do feito, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. I – Preliminar a) Decadência Em se 

tratando de ação de indenização por dano moral e material decorrente da 

nulidade de contrato por vício de consentimento, não se vislumbra a 

hipótese de decadência prevista no artigo 26 do CDC, conforme alega o 

réu, razão pela qual afasto a preliminar aventada. II – Mérito No mérito, 

aduz a autora que vem sofrendo descontos pelo requerido Banco BMG em 

seus benefícios previdenciários de nº 1527323860 e nº 1083052370, 

correspondente a cartão de crédito consignado não contratado. Insurge 

ainda, que verificou que no seu benefício vem sendo descontados valores 

pelo requerido, relativos aos contratos de nº 7784059, 9429445, 

11793568, 7784534, 9428449 e 11427533, sendo que tais descontos 

iniciaram-se 30 de dezembro de 2015, e perduram até o momento da 

propositura da ação (junho/2019), somando a quantia de R$ 3.436,58 (três 

mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) de 

descontos consignados. Em contestação (Id nº 22418308) a ré defende 

que não praticou qualquer ilícito, e que os descontos consistem no 

exercício regular de um direito, uma vez que a autora celebrou em 

13/11/2015 contrato de n.º 4902250, referente à contratação de BMG 

Card n.º 5259062795436111, e contrato n.º 5259071650603115, onde a 

autora teria realizados 02 (dois) saques no valor de R$ 1.063,00 (mil, 

sessenta e três reais) cada um, com reserva de margem consignável e 

que apesar de a parte autora ser impossibilitada de assinar, o contrato, 

objeto dos presentes autos, fora devidamente firmado e ratificado, por 

meio da aposição da sua digital. Instruindo a contestação com diversos 

documentos e fazendo pedido contraposto que em caso de eventual 

procedência do pedido inicial, a parte autora deverá ser intimada para 

devolver as supracitadas quantias. Em caso de condenação da parte Ré, 

deverá ser feita a compensação dos valores recebidos em relação a 

contrato firmado. Em audiência de instrução (Id nº 26675722), a autora 

que é pessoa idosa e analfabeta, informou que não contratou nenhum 

empréstimo com o banco requerido, não recebeu nenhum cartão de 

crédito do réu e que não sabe ler nem escrever. Inobstante, o contrato de 

adesão apresentado pela ré (Id n° 22418327) mencionar na cláusula 10.4 

que “o ADERENTE/TITULAR declara ter ciência que a realização de SAQUE 

mediante o cartão implicará na celebração de uma Cédula de Crédito 

Bancário – CCB, a ser emitido nos termos da Lei 10.931/04, que 

formalizará o empréstimo contrato em razão do SAQUE” a ré não 

comprovou que prestou tal informação à parte autora, haja vista que a 

requerente foi clara em expressar que não contratou com o banco réu e 

não recebeu o cartão. Ocorre que pela documentação trazida aos autos 

pelo requerido, nota-se que as faturas de Id nº 22418331/ 22418333/ 

22418336/ 22418340, do suposto cartão, não consta nenhuma compra 

realizada pela autora, como se a mesma nunca tivesse desbloqueado ou 

recebido o referido cartão. No que atine a alegação da ré de que fora 

creditado valor em favor da autora, vê-se que a ré não se desincumbiu do 

ônus de comprovar o alegado. Com efeito, não se ignora o teor do 

documento de Id nº 22418325/ 22418326 – intitulado “Documento de 

Crédito – TED”, no importe de R$ 1.063,00 (um mil sessenta e três reais) 

cada um, indicando a autora como destinatária, contudo trata-se de 

documento produzido de forma unilateral pela parte, que sequer menciona 

a data em que a transação teria ocorrido. Desse modo, ainda que 

contenha assinatura de testemunhas no contrato entabulado, concluo que 

o requerente não consentiu para aludida transação, porquanto é pessoa 

idosa e analfabeta afirmando desconhecer qualquer contratação com o 

banco réu. Como dito, não restou comprovado o efetivo crédito em favor 

da autora, que por seu turno, relatou jamais ter recebido cartão de crédito 

da ré, não havendo contraprestação a justificar os descontos havidos em 

seu benefício previdenciário. Inicialmente, vale mencionar que o caso em 

questão cuida-se de relação de consumo, uma vez que ambas as partes 

atendem aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor, na toada do 

que preveem os artigos 2º e 3º do CDC, em consonância com o que 

estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, em se 

tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do 

serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o 

artigo 14 do CDC, que dispõe: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º. O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O 

Código de Defesa do Consumidor contém normas de ordem pública e 

interesse social, inarredáveis pela vontade das partes, alçando a 

informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e serviços 

colocados no mercado, à condição de direito básico e estabelecendo a 

proteção contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da 

natureza e alcance do negócio (art. 6º, III, c/c art. 46, ambos da Lei 

8.078/90). Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Desta feita, o ônus da prova de que a autora sabia qual o 

tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária. Vale lembrar 

que a declaração de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. 

Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pela contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. Na espécie, da análise do contrato objeto desta demanda, está 

evidente o vício de consentimento por parte da contratante consistente no 

erro substancial e inescusável, haja vista que pode ter sido levado a 

acreditar que estava contraindo empréstimo consignado com descontos 

das parcelas em seus rendimentos, quando, na verdade, tratava-se de 

serviços de cartão de crédito consignado. De toda sorte, à luz dos 

princípios norteadores da relação de consumo, notadamente 

transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito 

primário e inafastável de obter esclarecimentos adequados e precisos 

sobre o serviço bancário disponibilizado, compreendendo amplo acesso 

às especificações e singularidades do produto, sob pena de afronta à 

proteção legalmente assegurada, sujeitando a Instituição Bancária aos 

efeitos correlatos. No caso dos autos, restou evidenciado que o banco 

réu não informou de forma correta que tipo de modalidade estava sendo 

contratado. A manifestação de vontade da autora foi viciada, porque tinha 

a falsa ideia de que estava realizando negócio vantajoso. Insta salientar 

que situações idênticas à analisada já obtiveram o reconhecimento de 

tribunais pátrios no sentido de que a consignação do pagamento mínimo de 

cartão de crédito tem se mostrado prática pouco transparente e abusiva, 

que confere excessiva vantagem ao fornecedor e impõe dívida vitalícia e 

impagável ao consumidor. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO ANULATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – 

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO - RELAÇÃO 

JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO 

CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – 

FALHA NO DEVER DE INFORMAR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO - 

DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL - 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/STJ – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os empréstimos 

concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos 

de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em 

virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da 

parcela mínima. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor é do réu. É dever do prestador de 

serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo 

neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O dano moral advém do 
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próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando 

a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.Os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 

54/STJ). (N.U 0002635-29.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE 

CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE 

INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) 

– DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO 

CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇACAS PARA O 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO 

ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A ausência negligente da prestação de informação 

crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto 

(contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de 

pagamento), implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha 

inescusável na prestação do serviço contratado, tendo em vista a 

pretensão evidente da apelante em apenas contratar um empréstimo 

consignado. 2. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado 

em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do 

restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na 

avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao 

consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a 

dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do 

apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que 

impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como 

contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de 

saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes 

traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos 

pertinentes” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 29/11/2017). 3. Havendo ofensa ao direito à informação 

assegurado pelo art. 6º, III do CDC e, reconhecida a falha na prestação de 

serviços do Banco/requerido, resta evidente o dever de indenizar, além da 

repetição do indébito. 4. O valor cabível como justa expressão financeira 

do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade 

e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o 

ofensor. 5. Recurso desprovido. (N.U 1021401-39.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). Desse modo, prospera a pretensão autoral 

quanto à reparação pelo dano material suportado em decorrência dos 

descontos indevidos. Contudo, subseguindo a linha de intelecção outrora 

abordada, comungo do entendimento de que o documento de Id nº. 

22418546/ 22418548/ 22418551/ 22418556 não tem o condão de 

comprovar os descontos sofridos pela requerente, porquanto trata-se de 

planilha elaborada pela própria parte. Por outro lado, é certo que os 

extratos do INSS trazidos pelo autor no Id nº 20924801, comprova a 

realização de descontos mensais à título de cartão de crédito no benefício 

previdenciário da autora pelo Banco BMG, provenientes dos contratos nº 

11793568/ 9429445/ 7784059, no período de Dezembro/2015 a 

Dezembro/2016, no valor total de R$ 512,22 reais; no período de 

Janeiro/2017 a Dezembro/2017, na quantia de R$ 466,35 reais; período de 

Fevreiro/2018 a Dezembro/2018, no valor de R$ 468,24 reais; período de 

Janeiro/2019 a Abril/2019, na quantia de R$ 156,08 reais; totalizando o 

montante descontado da autora de R$ 1.603,47 (um mil seiscentos e três 

reais e quarenta e sete centavos). Considerando que os negócios 

jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e são anuláveis 

mediante a demonstração de erro substancial na declaração de vontade 

da contratante (artigos 113, 138 e 139 do Código Civil), admite-se a 

aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe sobre a 

repetição do indébito. Portanto, devida a restituição na forma dobrada, qual 

seja R$ 3.206,94 (três mil duzentos e seis reais e noventa e quatro 

centavos). No que atine ao dano moral tenho que incidente ao caso em 

comento. Com efeito, considerando todo o explanado, afasta-se a tese de 

inexistência de ato ilícito sustentada pelo banco requerido, sendo certo 

que o caso dos autos é de evidente inadequação dos serviços por ele 

prestados, o que, via de consequência, afasta a tese de exercício regular 

do direito, razão pela qual o dever de indenizar a título de danos morais é 

medida que se impõe. Este inclusive é o entendimento do TJMT, senão 

vejamos: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - EMPRESTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE 

CRÉDITO - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DEVER DE INFORMAÇÃO – 

VIOLAÇÃO – NULIDADE DO CONTRATO - DANOS MORAIS. RECURSO 

DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a 

adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de 

informar o consumidor a respeito das características, componentes e 

riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em 

correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou 

parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação 

do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A 

indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando 

empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da 

contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e 

boa-fé contratual. Cabe condenar ao pagamento de indenização por 

danos morais a instituição financeira que procede a cobranças 

evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver 

resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua (TJMT. APELAÇÃO 

CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA flagrante má-fé. FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria 

no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser 

arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos 

danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e 

compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por 

meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de 

reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano 

sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios 

que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se 

torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nessa senda, fixo a indenização por dano 

moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao fim e ao cabo, 

INDEFIRO o pedido formulado pela ré, pretendendo a compensação de 

valores supostamente creditados em favor da autora, portanto, não restou 

comprovado a legalidade da contratação ou qualquer crédito pelo 

demandado em favor da demandante. III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto a preliminar alegada e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) CONDENAR a ré a 

promover o cancelamento do cartão de crédito de titularidade da autora, 

anulando-se todos os contratos realizados em nome da requerente diante 

da abusividade da conduta. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 3.206,94 (três mil duzentos e seis reais e noventa e quatro 

centavos) a título de danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, 

parágrafo único CDC), corrigidos monetariamente (INPC), a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); c) CONDENAR a ré a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

23 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002516-11.2019.8.11.0007
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MARLENE MARIA MININ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 
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UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1002516-11.2019.8.11.0007. INTERESSADO: MARLENE MARIA MININ 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ante a ausência de questões preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE 

PLANO DE SAÚDE C/C COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA 

C/C PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS propostas por MARLENE 

MARIA MINIM em face de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos qualificados. Pois bem. O 

pedido autoral é parcialmente procedente, senão vejamos. Primeiramente 

vale consignar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao 

CDC, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação 

de consumo, bem como disposto na Súmula n.º 469 do STJ. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, cumpre destacar o 

disposto no art.14, do CDC, o qual dispõe que "o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos". Com efeito, o fornecedor de serviços responde 

objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores por falhas 

na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a ocorrência de 

algumas das causas excludentes de responsabilidade, o que não é o caso 

dos autos, pois, repita-se, a seguradora de plano de saúde responde 

objetivamente por ato dos seus prepostos. No caso dos autos, verifico 

que a controvérsia da lide cinge-se na irresignação da parte autora quanto 

ao percentual de reajuste dos valores das mensalidades de seu plano de 

saúde, asseverando que teve a mensalidade de seu plano de saúde 

reajustado de forma abusiva, majorando sua mensalidade de R$ 725,74 

(setecentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) para R$ 

1.198,14 (um mil, cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), ou 

seja, aumentando em índice superior a 65% no valor de sua mensalidade. 

Invoca para tanto o disposto no art. 39, inciso V do Código de Defesa do 

Consumidor, ao qual proíbe a imposição ao consumidor de encargo 

manifestadamente oneroso. Nos termos do art. 373, II, CPC incumbia a 

Requerida o ônus probatório em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos o direito da parte autora, que no caso, consistia 

na comprovação de que efetuou o reajuste das parcelas pelo índice 

determinado pela ANS, o que não logrou êxito em comprovar. Isso porque, 

na hipótese em debate, os documentos juntados pela autora demonstra 

que o valor da mensalidade aumentou de R$ 725,74 (setecentos e vinte e 

cinco reais e setenta e quatro centavos) para R$ 1.198,14 (hum mil, cento 

e noventa e oito reais e quatorze centavos). Nesse aspecto, no que atine 

à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, nos termos do REsp 

1568244/RJ “a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de 

saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de 

participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.” A 

jurisprudência do c. STJ, assentada em definitivo pela sistemática dos 

repetitivos, evoluiu para admitir o reajuste com base exclusiva na faixa 

etária, todavia a abusividade desse reajuste deve ser aferida caso a 

caso. É que o aumento de idade tem relação direta com a sinistralidade, de 

modo que o reajuste visa tão somente a manter o equilíbrio financeiro 

econômico do contrato. Não se trata, pois, de discriminação odiosa ou de 

onerosidade excessiva, mas de adequação dos termos inicialmente 

pactuados. Logo, cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de 

abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão 

contratual quanto a manifesta desproporcionalidade no reajuste, que 

impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde. No 

caso dos autos há previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de 

mudança de faixa etária (Cláusula Décima Quarta, item “X” – Contrato Id. 

20671116). Contudo, é necessária a revisão contratual concernente aos 

reajustes em patamar determinado pela ANS, para evidenciar possível 

desproporcionalidade. Assim, embora exista previsão contratual do 

reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma 

indiscriminada, devendo ser preservado o princípio da boa-fé que rege as 

relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre 

as partes contraentes deve ser afastado. A boa fé objetiva, princípio de 

índole constitucional, é uma das finalidades centrais do ambiente 

regulatório que disciplina a adesão aos contratos de planos de saúde, seja 

em favor da cooperativa, seja em favor do consumidor. Mostra-se 

evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte 

requerida, sendo medida de rigor a procedência do pedido para 

adequação do percentual aos limites legalmente definidos, a fim de ser 

reajustado para as pessoas que atingirem a idade de 59 anos não pode 

ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18 anos) das 

prestações mensais, ao limite estabelecido pela ANS. Quanto à matéria: 

(GRIFO) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reajuste do plano de saúde 

coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a 

parte contratante. Porém, embora não haja necessidade de fixação dos 

índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual dos reajustes, 

esse não pode ser realizado de forma indiscriminada. A revisão da 

contraprestação devida pelo consumidor não pode ser feita de forma 

arbitrária, devendo-se observar a exata medida de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos preceitos da 

reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em espécie. 

Observada a abusividade dos aumentos perpetrados em razão da 

aplicação da denominada cláusula de reajuste por sinistralidade, devem 

prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde 

individuais. (Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).” 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SEGURO DE 

SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – 

SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA - RESCISÃO UNILATERAL 

– POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a ANS não defina teto para os 

planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a 

alegação do aumento da sinistralidade.Inteligência do art. 51, IV e X, do 

CDC. 2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é 

possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde 

de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, 

da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano 

de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 

3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no 

caso, de forma simples. (Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017)” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

título de danos morais, tenho que não merece guarida, pois inobstante os 

fatos narrados a inicial da parte autora, certo que são situações 

desagradáveis e que causam certo dissabor, por si só, não é razão 

fundante para deferimento de indenização por dano moral. Isto porque, no 

máximo, pode ser um descumprimento de natureza contratual e não é 

passível de ser reconhecida como um fato injusto capaz de produzir 

ofensa à honra, à imagem ou à sua dignidade profissional asseguradas 

pelos incisos V e X do artigo 5º, da Constituição Federal, daí porque não 

justifica a condenação da empresa requerida ao pagamento da 

indenização por dano moral. Ademais, insta salientar que para 
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caracterização de dano moral, faz-se necessária a comprovação dos 

danos que sofreu em sua imagem e em sua esfera íntima, que se 

consubstanciam em atributos externos ao sujeito, e, por isso, 

dependentes de prova específica a seu respeito. Por fim, mero abalo a 

patrimônio igualmente não se traduz em dano moral, que justamente é 

caracterizado pela extrapatrimonialidade, sendo que patrimônio é dano 

“patrimonial” (= dano material). Afinal, o dano que for patrimonial não é 

moral. Entender-se de forma diversa equivaleria a dizer que toda e 

qualquer aborrecimento nas relações jurídicas, ou impontualidade no 

pagamento, incumprimento contratual, gerariam sempre o dever de 

indenizar moralmente a pessoa lesada, o que não se admite. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste 

abusivo, bem como revisão do percentual do reajuste da décima faixa 

etária, quando a autora completou 59 anos de idade, observando o artigo 

3º, II da RN nº 63 de 22 de dezembro de 2003 e respeitando o limite 

razoável de 30% (trinta por cento); B) CONDENAR a empresa reclamada a 

proceder com a restituição do valor de R$ 3.945,52 (três mil, novecentos e 

quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC desde a data dos pagamentos. Em tempo, 

julgo improcedente a pretensão indenizatória por danos morais. Deixo de 

condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002279-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON NERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002279-11.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CLEBISON NERES 

EXECUTADO: MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge 

dos autos que a parte credora informou que a devedora efetuou o 

pagamento integral do débito, pugnado, dessa forma, pela extinção da 

ação, consoante se depreende do petitório acostado ao ID nº. 27807297. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL APARECIDA AMANCIO BAZILIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000462-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZABEL 

APARECIDA AMANCIO BAZILIO DE LIMA REQUERIDO: BANCO AGIBANK 

S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) 

Ilegitimidade Passiva Indeferido a preliminar com fulcro na Súmula 479/STJ 

que estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. b) 

Impugnação ao Valor da Causa Rejeito a preliminar, pois consoante art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95, não haverá em primeiro grau de jurisdição 

pagamento de custas, taxas, despesas ou condenação em honorários, 

razão pela qual, não há prejuízo à requerida a manutenção do valor da 

causa, por ora. II – Mérito Alega a autora que seu CPF foi inserido no 

SERASA de forma indevida pela requerida por uma dívida no valor de R$ 

3.163,30 reais que nunca contraiu, haja vista a inexistência de qualquer 

relação jurídica entre as partes. Em contestação (Id nº 19069711) a ré 

argumenta que não praticou ato ilícito passível de dano moral, porque 

também foi vítima de fraude e lesada, não podendo a requerida ser 

responsabilizada por conduta praticada por terceiros. A liminar fora 

deferida mediante decisão de Id nº 18096199, que também deferiu a 

inversão do ônus da prova em favor da autora. Na audiência conciliatória 

de Id nº 19100756, as partes entabularam acordo com pagamento de dano 

moral (R$ 5.000,00) e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA, 

contudo, requerente informou o descumprimento do acordo, relatando que 

o réu não procedeu a retirada da negativação e devolveu a quantia 

depositada a título de danos morais. O valor da indenização fora devolvido 

ao requerido mediante alvará de Id nº 23962090. Em nova decisão de Id nº 

19117625, deferiu-se a expedição de ofício diretamente ao órgão do 

SERASA para baixa da restrição do CFP da autora. In casu, pelos 

documentos acostados na petição inicial, é notório que a autora fora 

negativada indevidamente pela ré, diante da comprovada inexistência de 

relação jurídica entre as partes confirmada pelo próprio banco requerido 

que afirmou ter ocorrido fraude, inclusive relatando que também fora 

vítima. Todavia, não prospera a alegação do requerido que também foi 

vítima de fraude ocasionado por terceiros, o que lhe isentaria de 

responsabilidade civil, porquanto a Súmula 479 do STJ é clara em 

expressar que nestes casos a responsabilidade da instituição financeira é 

objetiva: Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 

Portanto, resta evidente a inscrição indevida do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, dando veracidade as alegações da petição 

inicial. Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do CPC) já que a autora comprovou não 

possuir relação jurídica com o banco réu. Neste sentido, a jurisprudência 

do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se consolidou no sentido 

de que não havendo engano justificável pela requerida caracteriza-se 

falha na prestação de serviços passível de indenização, vejamos: 

EMENTA: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0001696-31.2013.8.11.0003 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – DÉBITO ADIMPLIDO – DANO MORAL IN RE IPSA - 

EMPRESA DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A inclusão ou manutenção indevida do nome 

do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano 

moral, o qual se opera in re ipsa. 2. Nos termos do art. 7º, § único do CDC, 

havendo multiplicidade de ofensores, todos devem responder 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 50 de 743



solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. Tratando-se de 

danos morais decorrentes de descumprimento contratual, os juros de 

mora devem ser contabilizados a partir da citação.(TJMT. N.U 

0001696-31.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – RETIRADA 

POSTERIOR DO APONTAMENTO INDEVIDO – IRRELEVÂNCIA – DANO 

MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao 

crédito com base em dívida reconhecida como inexistente caracteriza 

dano moral “in re ipsa”, independentemente de eventual retirada do 

apontamento após a propositura da ação. 2. O arbitramento da 

indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das 

partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica 

dos envolvidos e da exequibilidade, sempre com apreço pelo princípio da 

razoabilidade. (TJMT. N.U 0003437-04.2017.8.11.0024, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no 

DJE 18/12/2019) Ressalta-se ainda que o dano moral neste casos é in re 

ipsa e independe da comprovação de culpa, sendo suficiente a inscrição 

(ou manutenção) indevida do nome da consumidora em cadastro de 

proteção ao crédito bem como, a comprovada falha na prestação de 

serviços da requerida. O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, MANTENHO A 

LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

CONDENAR a ré a pagar a autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a 

partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28018 Nr: 47-34.2004.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeste Comonelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 12.Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do denunciado CELESTE 

COMONELLI, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, 

mediante o cumprimento das seguintes condições: A) COMPARECIMENTO 

OBRIGATÓRIO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS;D) MANTER 

ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. 13.Porquanto, EXPEÇA-SE, 

imediatamente, o competente Alvará de Soltura, devendo o denunciado a 

ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. 14.No 

momento do cumprimento do Alvará de soltura, o denunciado deverá 

informar ao Oficial (a) de Justiça acerca do endereço onde residirá, 

devendo ser devidamente certificado, ou comprovar no feito endereço 

atualizado no prazo de 5 (cinco) dias. 15.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.16.Às providências.Alta Floresta/MT, 13 de janeiro de 2020.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146101 Nr: 6090-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte ré 

para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reias 

e sessenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 85-96. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004579-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004579-09.2019.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT MARCELO FERREIRA DOS SANTOS IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

ID 28272229, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

23 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004042-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004042-13.2019.8.11.0007 MARIA DO CARMO DE LIMA 

BANCO PAN IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001446-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REU)

RONALDO FERREIRA DE MIRANDA (REU)

MARIA DO CARMO DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK GERALDO CARVALHO LOPES OAB - MG133748 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001446-61.2016.8.11.0007 BANCO DO BRASIL SA G8 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para ciência acerca da correspondência devolvida ID 

26663356, bem como para manifestar-se nos presentes autos conforme 

decisão ID 23812310, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 

de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LEMOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000123-79.2020.8.11.0007 EDNEI BLASIUS SILVIO LEMOS 

JUNIOR IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado de citação. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005552-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. P. D. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO PARREIRAS DE CASTRO OAB - MG168310 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. C. R. P. P. S. D. U. -. C. A. F. (IMPETRADO)

U. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005552-61.2019.8.11.0007. 

IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO PARREIRAS DE CASTRO 

IMPETRADO: UNEMAT, PRESIDENTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO 

PROCESSO SELETIVO DA UNEMAT - CAMPUS ALTA FLORESTA Postergo 

a análise da tutela de urgência pleiteada e DETERMINO a notificação da 

autoridade apontada como coatora nos termos do artigo 7º, I, da Lei n. 

12.016/09, para que preste as informações necessárias no prazo de 10 

(dez) dias. Além disso, decorrido o prazo, com ou sem as informações, 

manifeste o Ministério Público, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei n. 

12.016/09. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 09 de janeiro de 2020. Janaina Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001935-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. D. S. (REQUERENTE)

ISABELA FERNANDES FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE GILDIVAN FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001935-93.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE GILDIVAN FREIRE DA SILVA, ISABELA FERNANDES 

FREIRE DA SILVA, MATHEUS FERNANDES FREIRE DA SILVA Vistos. 

Trata-se de requerimento de Alvará Judicial proposto por JOSÉ GILDIVAN 

FREIRE DA SILVA, ISABELA FERNANDES FREIRE DA SILVA e MATHEUS 

FERNANDES FREIRE DA SILVA, este último representada por seu Genitor 

JOSÉ GILDIVAN FREIRE DA SILVA. Alegam, em síntese, os requerentes 

serem herdeiros necessários da de cujus Francisca Fernandes de Lima 

da Silva, falecida em 08/07/2014 no município de Alta Floresta/MT, sendo 

os autores Isabela Fernandes Freire da Silva e Matheus Fernandes Freire 

da Silva, filhos da de cujus e o autor José Gildivan Freire da Silva, cônjuge 

meeiro. Os requerentes tiveram conhecimento que existe determinado 

valor depositado na agência bancária do Banco do Brasil (Ag: 1177-0), 

localizada em Alta Floresta/MT, na conta poupança nº 24.447-3, variação 

51 e variação 1 . Dessa forma, com o fito de sacar o referido montante, 

ajuizaram a presente ação de autorização judicial. Com a inicial (ID. 

19899531) foram aportados documentos. Recebida a inicial ao ID. 

19979561, determinou-se a expedição de ofício ao Banco do Brasil, que 

por sua vez, manifestou-se ao ID. 20886451. Parecer do Ministério Público 

ao ID. 21304118. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Cumpre-me pontuar 

que o alvará judicial constitui um procedimento de jurisdição voluntária, 

pelo qual se pretende obter a permissão para a prática de um ato, no caso 

dos autos, autorização para levantamento de saldo existente junto ao 

Banco do Brasil, em nome da falecida FRANCISCA FERNANDES DE LIMA 

DA SILVA. Assim, ante o conjunto probatório carreado aos autos, não 

vislumbro óbice algum para a concessão do pedido inicial, sendo seu 

deferimento, medida de rigor. Através dos fatos narrados na inicial e dos 

documentos que a instruem, constata-se que são os Requerentes 

herdeiros da de cujus. Desta feita, é certo que cada um dos requerentes 

tem direito de levantar sua meação relativa à ao numerário depositado em 

nome da falecida, todavia, o viúvo (JOSÉ GILDIVAN FEIRE DA SILVA), faz 

jus ao recebimento da metade do valor depositado em virtude de seu 

status de cônjuge meeiro e mais a terceira parte dos 50% remanescentes 

(1/3 – um terço), consoante artigo 1829 c.c 1725 do CC. De mais a mais, 

em obediência ao § 1.º da Lei 6.858/80, a quota atribuída ao filho menor da 

falecida (MATHEUS FERNANDES FREIRE DA SILVA), em virtude de ter 

menos de 18 (dezoito) anos de idade, ficará depositada em conta com 

movimentação vinculada à autorização judicial enquanto perdurar a 

menoridade. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

presente pedido de expedição de Alvará Judicial, determinando sejam 

levantadas pela requerente 1/3 (um terço) das quantias depositadas na 

Cooperativa de Crédito Sicredi - Norte, na conta corrente, em nome do 
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falecido Eleutério Coleoni Camargo (CPF 007.285.551-74), devendo o 

depósito do valor pertencente à filha menor impúbere Julia Antônia de Melo 

Coleoni ser realizado em conta com movimentação vinculada à autorização 

judicial, observado o disposto no art. 1.º, “caput” e § 1.º da Lei 6.858/80. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente 

pedido de expedição de Alvará Judicial, determinando que: 1) JOSÉ 

GILDIVAN FEIRE DA SILVA promova o levantamento de 66,6% da quantia 

depositada no Banco do Brasil em contas vinculadas à falecida Francisca 

Fernandes de Lima da Silva; 2) ISABELA FERNANDES FREIRE DA SILVA 

promova o levantamento de 16,6% da quantia depositada no Banco do 

Brasil em contas vinculadas à falecida Francisca Fernandes de Lima da 

Silva; 3) Por fim, em relação ao herdeiro MATHEUS FERNANDES FREIRE 

DA SILVA determino o levantamento de 16,6% da quantia depositada no 

Banco do Brasil em contas vinculadas à falecida Francisca Fernandes de 

Lima da Silva, todavia, o depósito do mencionado valor deverá ser 

realizado em conta com movimentação vinculada à autorização judicial, 

observado o disposto no art. 1.º, “caput” e § 1.º da Lei 6.858/80. Ciência 

ao MPE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMI DE SOUZA BACELAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000376-04.2019.8.11.0007 CLEOMI DE SOUZA BACELAR 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar os Procuradores das partes acerca da perícia 

médica designada para o dia 22/02/2020, às 09:20 horas na Clinica 

Magnólia, com o médico perito Diego Marcelo Muller. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002686-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

F. L. D. M. (TESTEMUNHA)

A. M. P. (TESTEMUNHA)

F. V. D. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002686-51.2017.8.11.0007 VALDENICE ROSA DE ALMEIDA 

MOREIRA JOSE EDUARDO MARQUES IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 28282667, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 23 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000733-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILU SANTIN OAB - 018.355.601-13 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000733-81.2019.8.11.0007 NIVALDO VIEIRA DE SALES CAB 

ALTA FLORESTA LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido para 

manifestação nos presentes autos, para deliberação acerca do valor 

depositado judicialmente nos autos no ID 19140526 (valor R$ 227,25), no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando se já houve a quitação da fatura 

correspondente e/ou o valor deve ser liberado em seu favor. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000212-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000212-44.2016.8.11.0007 JOAO MARCOS GONCALVES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência acerca da juntada 

da Certidão de Nascimento averbada no ID 27988545. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005280-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANCHES ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005280-67.2019.8.11.0007 TIAGO SANCHES ROSSI 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004892-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004892-67.2019.8.11.0007 ELIENAI MOTA DA SILVA 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004909-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALVES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004909-06.2019.8.11.0007 ANTONIA ALVES DOS REIS 

BANCO FINASA BMC S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004175-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SANTIAGO DOLEYS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004175-55.2019.8.11.0007 ANGELICA SANTIAGO DOLEYS 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 23 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64109 Nr: 3555-12.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemencia de Souza do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação à execução de fls. 142/145, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 2104-39.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Marques Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 296/300, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102647 Nr: 4146-66.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Lopes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

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

OAB:14.428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Marcelo 

Fernandes Braga - OAB:13.695-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 92, bem como para requerer o que entender de direito 

para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141899 Nr: 4001-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. de Amorim Ocampos e Cia ltda ME, 

Natasha Taina de Amorim Ocampos, Nayame Amorim Ocampos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 77/78, com ressalva de "desconhecido" bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107519 Nr: 2897-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes & Cecon Mendes Ltda, Zamir José 

Mendes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, conforme decisão de fls. 197/198 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177138 Nr: 952-14.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Ormeneze Favaro, Luana Silva Bernardo Favaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO BARBOSA - 

OAB:293096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

56/58, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176679 Nr: 735-68.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Barbosa, Marcia Regina dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Barbosa - 

OAB:293.096-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

53/55, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139469 Nr: 2672-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Freitas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Kuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:22456/O, Hamilton Ferreira da Silva Junior - 

OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fl. 155, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310489 Nr: 8183-04.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Vinicius Pessoa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Rocha Bevilacqua - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LOBATO LECHTMAN 

- OAB:13339, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Vinicius de Morais Oliveira (OAB/GO 34,487) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206371 Nr: 7367-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Jussara Maria Fonseca S. Lira(OAB/MT 16.656) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212408 Nr: 10911-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Jussara Maria Fonseca S. Lira(OAB/MT 16.656) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 
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conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217427 Nr: 1291-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Francisca de Souza, Lovani Marilei 

Faleiro, Raimundo Alves do Nascimento, Osvaldo Bertholdo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Júnior 

César Coelho da Silva(OAB/MT 19.199) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317278 Nr: 11817-08.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALDO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Indalécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins 

- OAB:27.554/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Glauciane Izummy Tamayoce(OAB/MT 19,950) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321358 Nr: 13753-68.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler, 

Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Anderson Lima da Silveira, Toar Aquino 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO MAGALHÃES(OAB/ 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301182 Nr: 2953-78.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIR SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasmin Algarte Nascimento, Adcarlos Macedo 

Sampaio, Gerolino Ferreira Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Nivaldo Ferreira dos Santos - OAB:MT 

19.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS(OAB/MT 19.832) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170073 Nr: 2351-97.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Marques de Lima, Elaine Stelatto Marques, 

Cesario de Lima Lula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Rosa de Pinho Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415, Robson da Silva Carvalho - OAB:MT 16.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) LUCAS 

VINICIUS LIRA NEVES(OAB/SP 362.290) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311978 Nr: 9018-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ANDRE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 
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OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) ANA 

PAULA ANDRÉ DA MATA(OAB/MT 10.521) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169497 Nr: 1595-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clevison Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - 

OAB:8.988, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

PRISCILA TAUIL ADOLFO(OAB/MT 16.693) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199128 Nr: 3194-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO MAGALHÃES(OAB/ 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99081 Nr: 4087-58.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a informação do CRI 

de Barra do Garças, juntada às fls. 280/282, impulsiono o feito para que 

seja intimado o requerido, através de seu causídico, para que compareça 

ao referido órgão para efetuar o pagamento dos emolumentos 

necessários para que ocorra o cancelamento de registro de penhora 

sobre o imóvel de matrícula 47.957 (AV-12). Para tanto, a parte 

in te ressada pode  con tac ta r  o  1 ºOf íc io  no  te le fone , 

(66)3401-3456/3401-8448, comunicando que esta informação fora obtida 

através de nota de devolução de n. 6950, de 14/10/2019. Protocolo de 

recepção n. 58371, protocolo Livro 01: 183497; data protocolo Livro 01: 

26/09/2019.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314928 Nr: 10531-92.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdio Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Ferreira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) ANA 

PAULA ANDRÉ DA MATA(OAB/MT 10.521) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93157 Nr: 6950-21.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Juarez dos Reis Guimarães, Marcos Herlei dos 

Reis Guimarães, Roberto Élito dos Reis Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Marco Antonio Mattos 

Bormio, Irani Clementina Benedetti Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) ANA 

PAULA ANDRÉ DA MATA(OAB/MT 10.521) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239925 Nr: 16205-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene das Dores Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Cihndy 

Kelly Bianquini(OAB/MT 20.250-O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 2365-91.2007.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Lusimar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makshuel Guimarães Gonçalves, José Divino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Onélia 

Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT, Paulo José Martins Grama - 

OAB:MT 8.445, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Clóvis 

Barros Marques(OAB/MT 3579) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324800 Nr: 10232-18.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza, CYLL FARNI 

SOUZA DE LIMA, IVO FRANCISCO DE SOUZA, LEIVER LIMA DE SOUZA, 

HELIA LIMA DE SOUZA, PAULO FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CITAÇÃO ZONA RURAL

Nos termos do artigo Art. 247 do CPC, deixo de proceder a Carta de 

Citação pelo Correio considerando que a empresa não atende a localidade 

indicada para a citação de Ivo Francisco de Souza e Leiver Lima de Souza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322394 Nr: 14245-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derocy Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Carlos dos Santos - 

OAB:25.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado DE FLS. 25/26 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322394 Nr: 14245-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derocy Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Carlos dos Santos - 

OAB:25.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE CITAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL

Nos termos do artigo 334 CPC e 394 da CNGC, e considerando que não 

haverá tempo hábil de 20 dias para a citação do requerido antes da 

audiência aprazada, remeto os autos conclusos para deliberações: “ Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos 

processuais com data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes 

seja esta fixada com razoável espaço de tempo, assim entendendo, nos 

casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194579 Nr: 253-71.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Favero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Tamos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Luciana Severino Nunes Parreira(OAB/MT 18.718) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302915 Nr: 3930-70.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomacir Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu (OAB/MT 21.440) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311828 Nr: 8942-65.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomacir Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu (OAB/MT 21.440) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239168 Nr: 15619-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO MAGALHÃES(OAB/ 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246740 Nr: 4039-55.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Limongi de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO MAGALHÃES(OAB/ 8.988) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172330 Nr: 5248-98.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricieri Silvio Sichieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 

- OAB:OAB/MT N° 19223, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PEDRO 

AUGUSTO SANTOS DE SOUZA(OAB/MT 20.350/O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 5443-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Roberto Marques - OAB:70610/sp

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

RAFAEL JARA BIGIO(OAB/20.194/O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 
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judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 8765-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

RAFAEL JARA BIGIO(OAB/20.194/O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300699 Nr: 2723-36.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Angélica Vieira Bohrer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA(OAB/MT 12,971) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158978 Nr: 11760-68.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Auxiliadora Senhorano Lopes, Luciano Lopes 

Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO, Neuza 

Correa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR Nº 15728, MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PR/17536, PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - 

OAB:PR/86850

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos acerca dos documentos de fls. 

701/767, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269255 Nr: 488-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Roldrigo Queiroz de Oliveira(OAB/MT 13,284-O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242671 Nr: 1192-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Pereira Gomes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Roldrigo Queiroz de Oliveira(OAB/MT 13,284-O) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 2390-60.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izalfira Francisca Guimarães Melo, Vilma Pires de Melo, 

Juaci Roberto Rezende Coelho, Joana Dark Guimarães, Maria Conceição 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS MERCÊS CASAL DE REY, 

ESPÓLIO DE JOSÉ CASAL DE REY JUNIOR, Fabio Aylton Casal de Rey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 
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artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI(OAB/MT 18.030) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305762 Nr: 5416-90.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colégio Luminar Ltda, VANESSA LOPES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI(OAB/MT 18.030) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 3905-09.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Vicuna Marques Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Simiramy Bueno de Castro(OAB/MT 5.880-A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198389 Nr: 2733-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmozini Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Simiramy Bueno de Castro(OAB/MT 5.880-A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280849 Nr: 7690-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Fomento Mercantil Ltda, Elidia Paula da Silva 

Assunção, Stefania Roberta Garcia Cedar Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Faria Neto, Luciene Ludovico de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Vinicius de Morais Oliveira (OAB/GO 34,487) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177426 Nr: 11640-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides Alves de Oliveira, Valdir José da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) WEILY 

SILVA SANTOS(OAB/MT 14,572) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195190 Nr: 634-79.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino da Silva Medeiros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada/requerente para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253427 Nr: 8640-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.214 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a (s) precatória (s) devolvida (s). In verbis: “Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial. ”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296373 Nr: 413-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Antônio Bueno de Moraes, 

Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Tatiane Peres 

Vilarinho Bueno, Lusdalva Vilela Bueno, Ana Lúcia Correia Cação Bueno, 

Marilia Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:DF/21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AUTOR PARA PAGAR EMOLUMENTOS DA AVERBAÇÃO DA 

PENHORA

Diante do termo de penhora expedido nos autos, procedo a intimação da 

parte autora para comparecer no Cartório de Registro de Imóveis de Barra 

do Garças para recolher os emolumentos necessários para averbação da 

penhora na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 15 dias, sob pena 

de devolução do termo sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178988 Nr: 1021-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323150 Nr: 14643-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

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

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325675 Nr: 599-46.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darciano de Souza Camargo

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para que informe a localização exata do imóvel a 

ser avaliado, em quilometragem partindo do Município de Barra do Garças, 

no prazo de 05 dias. Após a informação prestada, o imóvel será 

cadastrado para posterior intimação para pagamento da diligência do 

oficial de justiça, sendo que em se tratando de zona rural a diligência 

corresponde a R$ 2,50 o quilômetro rodado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324446 Nr: 15209-53.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Morais Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para que informe a localização exata do imóvel a 

ser avaliado, em quilometragem partindo do Município de Barra do Garças, 

no prazo de 05 dias. Após a informação prestada, o imóvel será 

cadastrado para posterior intimação para pagamento da diligência do 

oficial de justiça, sendo que em se tratando de zona rural a diligência 

corresponde a R$ 2,50 o quilômetro rodado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324446 Nr: 15209-53.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Morais Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e para cumprimento da carta precatória, procedo a 

intimação da parte autora para que junte aos autos a certidão atualizada 

do imóvel a ser avaliado, no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176614 Nr: 10648-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurivonildo Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)DANILO 

JARDIM LOPES(OAB/MT 27,560) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315221 Nr: 10684-28.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pereira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

FABÍOLA PARREIRA ALMEIDA(OAB/MT 20.976) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315467 Nr: 10836-76.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariangela Ferreira Marques

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237962 Nr: 14780-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA(OAB/MT 5444) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316835 Nr: 11571-12.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA(OAB/MT 5444) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048, Sidnei Rodrigues De Lima - 

OAB:16653/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) 

advogado(a)GILMAR MOURA DO NASCIMENTO(OAB/MT 19048) , para 

que devolva os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da 

CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175709 Nr: 9487-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ateni Soares Guimarães Me, Ateni Soares 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937, Saionara Mari - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve constrição de valores, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16618 Nr: 149-41.1999.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Alves Rodrigues - 

OAB:25.227, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

IZABEL ALVES RORIGUES(OAB/MT 25,227) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158588 Nr: 11267-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOC, WC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV, CPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) José 

Roberto Oliveira Costa (OAB/MT 6,456-A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288006 Nr: 11845-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, CLOVIS BERNARDO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lais 

Daiane Magalhães Peres(OAB/MT 15.835) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305929 Nr: 5525-07.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massao Isa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clube de Benefício Bem Protec

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lazaro 

Humberto Pinto de Farias(OAB/MT 19888/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166384 Nr: 8853-86.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Otávio Barbosa Trovo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Freitas Trovo, Luzia Helena 

Trovo Marques de Souza, Joaquim Marques de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lazaro 

Humberto Pinto de Farias(OAB/MT 19888/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16634 Nr: 246-12.1997.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: Espólio de Raul Darci Dolzan, Nina Tereza de Oliveira 

Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Leandro de Oliveira Dolzan(OAB/MT 6521) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317249 Nr: 11798-02.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Cereais Imperatriz Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer, Ana Leandro Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

LEONARDO LEANDRO RUWER(OAB/MT 11.311) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

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

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

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169156 Nr: 1148-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Rosa de Pinho Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Marques de Lima, Elaine Stelatto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clerismar Ferreira de 

Oliveira - OAB:MT 19.415, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:18030-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) LUCAS 

VINICIUS LIRA NEVES(OAB/SP 362.290) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 301-84.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Nilva Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Dias Leite Carvalho, João Lázaro de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, DENIZE 

REGINA ARAUJO SOARES - OAB:20307 GO, Lucas Vinícius Lira 

Neves - OAB:362.290/SP, NORMA CELIA RAMOS MENDES - 

OAB:18920/E, PEDRO PAULO BERNARDES TEIXEIRA - OAB:7577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, Arlete Alves do Nascimento - OAB:MT 

14.024, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, IRANI 

INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) LUCAS 

VINICIUS LIRA NEVES(OAB/SP 362.290) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261498 Nr: 13921-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A, JOSE LAZARO AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Ferreira de Souza, Marcio Ferreira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da petição de fls. 148, impulsiono os autos e procedo a 

intimação das partes para que fiquem cientes acerca da designação da 

perícia que será realizada no dia 03/02/2020 às 07hs pelo perito 

agrimensor Anisio Ap. Mariano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296373 Nr: 413-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno Vilela, Antônio Bueno de Moraes, 

Antônio Bueno Junior, Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Tatiane Peres 

Vilarinho Bueno, Lusdalva Vilela Bueno, Ana Lúcia Correia Cação Bueno, 

Marilia Peloso de Castilho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:DF/21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do documento de fls. 153, certifico que o termo de penhora fora 

encaminhado nesta data ao Cartório de Campinápolis- MT. Dessa forma, 

solicito que a parte autora entre em contato com o respectivo cartório para 

efetuar o pagamento dos emolumentos necessários para averbação do 

termo de penhora.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 315468 Nr: 10837-61.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Aguinalda Soares da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, posto que atendidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei 

1.060/50, eis que demonstrado, de forma satisfatória, a hipossuficiência 

da parte autora.

Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual.

A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa 

do representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado.

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º).

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 09 de 

dezembro de 2019 às 09h00min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.

Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir.

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve 

constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração do 

citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

O termo inicial para a apresentação da contestação será a data aprazada 

para a audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na 

não realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II).

Saliente-se que o pedido de cancelamento de audiência efetivado única e 

exclusivamente por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a 

efetivação da solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado.

A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC da comarca de Barra do Garças, nos termos do 

artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.

Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, 

Título I, Capítulo X).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 243428 Nr: 1679-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Batista da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirani Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto, etc.

Compulsando os autos verifico ser de rigor a respectiva remessa ao Juízo 

da Terceira Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, factível que trata-se de pedido Interdição Judicial com Tutela 

de Urgência, cuja matéria é relacionada ao Direito de Família, devendo, 

portanto, tramitar perante as Varas Especializadas de Família, exceto em 

Locais em que não há o Juízo especializado, o que não se amolda à 

hipótese dos autos.

Não obstante, a teor do disposto no anexo I, da Resolução TJ-MT/TP Nº 

09, de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à Terceira Vara Cível desta 

Comarca, o processamento e julgamento dos: “feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude e a corregedoria da (s) unidades (s) 

socioeducativas(s) da Comarca de Barra do Garças, bem como as cartas 

precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

Registro ainda, que a especialização das unidades judiciárias visa, dentre 

outros objetivos, o de melhorar a prestação jurisdicional, não se 

mostrando razoável a manutenção do feito perante este Juízo, quando há 

outro apto a recebê-lo de forma especializada.

Dessa forma e considerando ser o Juízo da Terceira Vara Cível desta 

Comarca competente para processar e julgar a matéria, proceda o 

encaminhamento dos autos à jurisdição supramencionada, com as 

retificações atinentes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 229478 Nr: 8744-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ALVARO – JUNIOR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - OAB:20927, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a falta de alguns requisitos legais necessários para o registro 

pretendido, corrija-se a certidão para averbação, adicionando os dados 

que fora requerido pelo Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, à fl.73v.

 Após, intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento no feito requerendo o que entender de direito, 

nos termos da decisão de fl. 62.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 70762 Nr: 4117-98.2007.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anwar F.Ibrahim - ME, Munir Fahed Ibrahim, 

Clênia Monteiro Silva Ibrahim

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento, nos termos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 291817 Nr: 14056-19.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelene Lacerda Aschidamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 Vistos, etc.

Intime-se a embargante pessoalmente para, cumprir os termos da decisão 

de fl. 34, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 265011 Nr: 16176-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene Lacerda Aschidamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Vistos, etc.

Intime-se o autor pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento no feito nos termos que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 192421 Nr: 11964-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lionésio Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel e Restaurante Londres Ltda, Sebastiana 

Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Já decorrido o prazo retro assinalado, intime-se o autor pessoalmente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito nos termos 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, nos termos do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 276005 Nr: 4741-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de penhora do bem indicado.

Nesse passo, determino que seja procedida a penhora e avaliação do bem 

imóvel informado à fl. 75, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando 

os executados, e ainda, averbando-o junto à sua respectiva matrícula.

Da avaliação manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 2899-25.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Nunes de Oliveira Gomes, Marcelo Nunes 

Oliveira, Olinda Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria Madalena da 

Purificação, Euripedes Luiz Esteves, Danilo Varjão Alves, Altermita de 

Sousa Brito, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184/MT, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

 Após, intime-se os executados, através de seus representantes legais, a 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

523).

Inexistindo pagamento, proceda-se a penhora online do valor executado, 

através do Sistema BacenJud (CPC, arts. 523, § 3º e 854).

 Intime-se imediatamente os executados, nas pessoas de seus advogados 

(CPC, arts. 272 e 273), ou, na falta destes, os executados, através de 

seus representantes legais ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, do auto de penhora e de avaliação, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 854, § 3º).

Restando inexitosa a penhora, intime-se a parte exequente para requerer 

o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250034 Nr: 6200-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Maria Lurdes Schneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILERMANO VILELA 

GARCIA FILHO, para devolução dos autos nº 6200-38.2017.811.0004, 

Protocolo 250034, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228021 Nr: 7748-35.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rogério Vilela Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Bento Cavallieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:14774/A/10.337, THANYA ALVES MARTINS - 

OAB:14996/B-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO MAIA - 

OAB:67217, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, nos termos 

do ofício de folhas 271, via DJE, para efetuarem seus cadastros junto ao 

sistema Eproc no link https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc (chave de acesso 

245394719319), o mais rápido possível, para futuras intimações, referente 

a carta precatória de inquirição de testemunha, distribuída para a Comarca 

de Porto Alegre -RS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 189201 Nr: 9649-09.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Maria Conceição Lopes, Francisco 

Nunes Osório, Maria Das Mercedes Braga Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Áurea Amélia da Silva - OAB:MT 

2392, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Henrique Fagundes 

Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912, Lorena Mariane Osório Varajão - OAB:GO 39.824, 

MARCEL CARLOS LOPES FÉLIX - OAB:7511/MT

 Vistos, etc. Cuida-se de pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

Caráter Liminar Incidental, formulada pela requerida Cibele Maria 

Conceição Lopes, devidamente qualificada nos autos (fls. 628/633). (...) 

Certo, assim, que a natureza da demanda não confere à requerida o 

direito de requerer reintegração de posse, a qual, como visto, deverá ser 

tratada em ação judicial específica. Sobre o tema, dispõe a doutrina: "A 

tutela de reintegração de posse deve ser pleiteada mediante o 

procedimento especial de reintegração de posse (arts. 560 a 566, CPC). 

Os arts. 498 e 538, CPC, são invocáveis subsidiariamente (art. 566, CPC). 

A tutela de reintegração de posse é fundada na posse. Permite a 

recuperação da posse da coisa daquele que a esbulhou. Nela não se 

discute o domínio." (Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme 

Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado - Editora RT, 2017, 

e-book, Art. 498.) Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 628/633. 

Intimem-se as partes acerca desta decisão. Após, voltem conclusos para 

decisão de saneamento.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 321969 Nr: 14032-54.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHB, DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 14032-54.2019.811.0004 – Código: 321969.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Maria Helena 

Bastos, menor impúbere representada por sua genitora Daniela Bastos da 

Silva, em face de Douglas da Mata Cavalcante.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial, na forma como posta a inicial.

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora 

consonante com o artigo 99, §3° do CPC.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

Considerando que a parte exequente optou por adotar o rito do artigo 523 

e ss. do CPC, em conformidade com o §8º do artigo 528 do referido 

diploma legal, CITE-SE e INTIME-SE o executado para no prazo de 03 (três) 

dias pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo 

(CPC, 528), sob pena de protesto, conforme §1º do artigo retro, e de 

decretação de sua prisão civil, consoante §3º do mesmo dispositivo.

 Transcorrido o prazo e não havendo o pagamento, expeça-se certidão de 

dívida para protesto, nos termos do art. 517 e parágrafos do CPC, 

intimando a parte credora para retirada em Juízo e promover o impulso 

necessário, devendo constar que a exequente é beneficiária da 

gratuidade da justiça, e que este deverá se responsabilizar pela 

informação a este Juízo acerca do cumprimento da dívida.

Ciência ao Ministério Público.

Após, voltem conclusos para deliberar quanto a eventual pedido de prisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças/ MT, 29 de novembro de 2019.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 297569 Nr: 1032-84.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRV, IVVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:23254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DispositivoPosto isso, com fundamento no art. 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil, homologo o acordo entabulado por Pâmella Rosa 

Vilela e Alex Martins da Silva.Sem custas remanescentes (CPC, 90, 

§3º).Expeça-se o necessário nos termos do acordo e, após, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se cumpra.Barra do 

Garças-MT, 16 de dezembro de 2019.Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17706 Nr: 2-78.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 CÓDIGO Nº 17706

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso 

em face Almeida & Ferreira Ltda.

 A fls. 284, a executada comprova o pagamento integral da dívida por meio 

de depósito judicial no valor de R$ 2.337,30 (dois mil trezentos e trinta e 

sete reais e trinta centavos).

É o sucinto relatório. Decido.
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Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Tendo e vista que a executada anexou nos autos comprovante de 

quitação integral da dívida não justificando mais a continuidade da marcha 

processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com custas e o pagamento de honorários advocatícios no qual fixo em 

10% ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 14 de outubro de 2019.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184365 Nr: 5773-46.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Ribeiro de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Autos: 5773-46.2014.811.0004 – Código: 184365

Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fls. 213, nomeio como perito do juízo, 

independentemente de termo de compromisso, o Sr. Glenio Ferreira Belém, 

podendo ser encontrado na Rua Pires de Campos, nº 287B, Centro, em 

Barra do Garças/MT, com número para contato (66) 3401-8882, para que 

preste seu contributo ao feito, em liquidação de sentença.

 Ao considerar que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

FIXA-SE honorários periciais na importância de R$1.000,00 (um mil reais), 

o que faço com fulcro no art. 2º, §4º, da resolução nº 232 do Conselho 

Nacional de Justiça, em atenção ao limite máximo do anexo da referida 

resolução. Justifica-se a majoração dos honorários em razão da grande 

dificuldade em se encontrar perito especializado na região, onde há um 

ciclo de recorrente escusas por parte dos nomeados.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 O expert nomeado para deverá realizar a perícia e apresentar laudo em 

30 (trinta) dias contados da juntada da intimação.

Com os novos cálculos, vista as partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco).

 Informa-se, desde já, a emissão de certidão de realização da perícia para 

o perito nomeado quando da prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188044 Nr: 8712-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Pereira dos Santos, Maria Zenaide Alves de 

Oliveira, Raimunda Silva de Souza, Onivaldo Balbino de Moraes, Marinalva 

Piedade da Silva Azevedo, Marilene Vieira da Silva, Silmonica Sousa 

Costa, Suzana Matos, Rosangela Alves de Moraes, Renata Bonfim 

Oliveira, Samaritana Nascimento de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Autos nº 8712-96.2014.811.0004 (188044)

Autor: Maria Lúcia Pereira dos Santos e outros

Réu: Município de Barra do Garças.

 SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária em que Maria Lúcia Pereira dos Santos e 

outros buscam a composição salarial em face do Município de Barra do 

Garças, a qual se encontra em fase de liquidação de sentença por 

arbitramento.

Intimada as partes a apresentarem documentos elucidativos (fls. 189/190), 

transcorreu-se o prazo sem o cumprimento.

É o relatório.

Apesar de não apresentado pelas partes os documentos de acordo com a 

determinação exarada a fls. 189/190, a presente liquidação de sentença 

não carece de outros documentos senão aqueles já encartados aos 

autos, procedendo-se, portanto, ao julgamento do feito.

É assente a jurisprudência no sentido de que os servidores possuem 

direito a incorporação dos 11,98% ou índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o 

cálculo considerar valor discrepante do correspondente à data do efeito 

pagamento. Tanto é que o pedido inicial para a recomposição salarial foi 

julgado procedente.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral, 

firmou o entendimento no sentindo de que o término da incorporação do 

índice decorrente da conversão de URV para Real deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, o qual transcreve-se:

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte (RE 

561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 26/09/2013).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
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(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro 

Cambell, Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015).

Dito isso, começando-se a análise em relação aos profissionais do 

Sistema Único de Saúde, constata-se que houve reestruturação da 

carreira por meio da Lei Complementar Municipal nº 91/2005.

 Tal lei instituiu a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde 

com a finalidade de organizar, estruturar e estabelecer as normas sobre o 

regime jurídico de seus profissionais, definindo, em todas elas, as formas 

de movimentação, de remuneração, entre outras providências, 

aplicando-se, assim, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

A autora Maria Lúcia Pereira dos Santos, profissional do Sistema Único de 

Saúde, foi admitida em 07/07/2003 (fls. 21). Sua carreira, como visto, foi 

reestruturada pela LC nº 91/05, em 2005, operando-se o término da 

incorporação do índice na remuneração. Haveria o direito a percepção da 

parcela de remuneração referente ao período anterior a 2005, entretanto 

tal direito foi afetado pela prescrição quinquenal, prazo este contado da 

propositura da ação.

Isso porque as parcelas de remuneração de que teria direito antecedem 

ao quinquênio anterior a propositura da ação, estando, dessa forma, 

prescritas.

Da mesma forma ocorre com o autor Onivaldo Balbino de Moraes, 

profissional do SUS admitido em 03/01/1994 (fls. 43). Em razão da 

reestruturação da carreira pela LC nº 91/05, em 2005, operou-se o término 

da incorporação do índice na remuneração. Deste modo, haveria direito a 

percepção da parcela de remuneração ao período de trabalho anterior a 

2005, entretanto foi atingido pela prescrição quinquenal, a qual é contada 

da propositura da ação.

Quanto à autora Rosangela Alves de Moraes, também servidora do SUS, 

foi admitida em 19/05/2008, portanto posterior à reestruturação da 

carreira, que se deu em 2005. Nesse caso, não possui qualquer direito à 

parcela de remuneração pretendida, pois não houve qualquer decréscimo. 

Seus vencimentos, desde a admissão, foram baseados em real.

No que diz respeito aos profissionais da Educação, estes são regidos pela 

Lei Complementar Municipal nº 049/1999. Dessa forma, tais servidores 

tiveram a carreira reestruturada em 1999, momento em que operou o 

término da incorporação do índice da remuneração.

 A autora Maria Zenaide Alves de Oliveira, conforme documento de fls. 28, 

foi admitida em 1994, anteriormente à conversão para URV. Teria direito a 

percepção da parcela de remuneração referente ao período anterior a 

1999, entretanto foi afetado pela prescrição quinquenal, contada da 

propositura da ação.

De igual forma é a situação da autora Raimunda Silva de Souza, 

profissional da Educação admitida em 03/01/1994 (fls. 49). Teria direito a 

percepção da parcela de remuneração referente ao período anterior a 

1999, entretanto o direito foi afetado pela prescrição quinquenal, contada 

da propositura da ação.

Quanto às autoras Marilene Vieira da Silva, admitida em 01/04/2000 (fls. 

34); Marinalva Piedade da Silva Azevedo, admitida em 02/05/2002 (fls. 38); 

Renata Bonfim Oliveira, admitida em 04/02/2002 (fls. 54); Samaritana 

Nascimento de Sousa, admitida em 15/10/2012 (fls. 66); e Suzana Matos, 

admitida em 03/02/2003 (fls. 77), todas servidoras da Educação, não 

possuem qualquer direito a parcela de remuneração pretendida, pois não 

houve qualquer decréscimo.

 Isso porque foram admitidas posteriormente à reestruturação da carreira, 

que se deu em 1999, de modo que seus vencimentos, desde a admissão, 

foram baseados em real.

No que diz respeito à autora Silmônia Sousa Costa, admitida em 

01/01/2002 (fls. 72), não há sequer informação nos autos acerca de qual 

cargo ocupa. Com isso, aplica-se a Lei Complementar Municipal nº 96/06, a 

qual estabelece o regime jurídico dos profissionais do Município em geral, 

com exceção aos servidores da educação e da saúde.

Assim, com a aplicação da LC nº 96/06, que reestruturou a carreira dos 

profissionais do Município, operou-se, em 2006, o término da incorporação 

do índice da remuneração. Dessa forma, haveria direito a percepção da 

parcela de remuneração referente ao período anterior a 2006, entretanto 

foi afetado pela prescrição quinquenal, contada da propositura da ação.

Portanto, tendo havido a reestruturação das carreiras de todos os 

demandantes posteriormente a conversão que originou o decréscimo 

salarial, é de se reconhecer que houve a regularização da perda salarial, 

uma vez que, em conformidade com os Tribunais Superiores, a 

reestruturação da carreira, que abrangeu o sistema remuneratório, foi 

baseada já em Real.

Quanto aos períodos anteriores ao das reestruturações das carreiras, 

deve-se observar o prazo prescricional quinquenal. Atendo-se a mais 

recente reestruturação da carreira, a dos servidores públicos municipais 

em geral, acontecido no ano de 2006 e a ação intentada somente no ano 

de 2014, imperioso é o reconhecimento da prescrição do direito à 

composição salarial, pois transcorrido mais de cinco anos.

Dessa forma, já tendo sido regularizado com a reestruturação das 

carreiras a diferença salarial e prescritos eventuais valores anteriores às 

reestruturações, sem embargos de posicionamento contrário, a liquidação 

de valor zero é medida que se impõe.

Justifica-se a possibilidade da liquidação zero em virtude de a sentença da 

ação de conhecimento ser meramente declaratória, apenas declarando a 

obrigação de pagar, mas relegando a apuração do quantum para a 

liquidação.

Nesse sentido, o entendimento do eminente Professor Nelson Nery Junior:

Dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é 

possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na 

sentença dita condenatória, porém, declaratória. Não existe mais a regra 

do CPC/1939 915, que, no caso de liquidação zero, mandava fazer 

quantas liquidações fossem necessárias até encontrar-se um quantum. 

Hoje, só há a possibilidade de ajuizamento de uma ação de liquidação. A 

sentença que declarar zero o quantum debeatur não ofende a coisa 

julgada do processo de conhecimento. Neste sentido: Moniz Aragão. RP 

44/21; Araken. Execução, §14, n55.3, pp 344-345; Dinamarco. Est. 

Machado 100/101.

 Salienta-se, por oportuno, que o entendimento aqui considerado não 

ofende a coisa julgada, uma vez que a questão posta no processo de 

conhecimento diz respeito às perdas com a conversão do Cruzeiro Real 

para URV, e a questão ora discutida cinge-se entorno da alegação da já 

absorção das defasagens pela nova base remuneratória instituída a partir 

da reestruturação da carreira.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. 

PERICIA JUDICIAL. EXAME. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. OFENSA À COISA 

JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora 

não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da 

conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é 

cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. 

No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base 

nas provas dos autos e nas Leis Estaduais 43/2000, 84/2005 e 

15.436/2005, que estabeleceram novo padrão de vencimentos, e, assim, o 

exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos 

óbices das Súmulas 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário”) e 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial”). 3. No que se refere ao artigo 467 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que não houve discussão a respeito da 

mencionada reestruturação de carreira durante a fase cognitiva do 

processo e, ademais, “por força do art. 741, parágrafo único do CPC, 

pode a Fazenda Pública suscitar em sede de embargos à execução a 

questão da limitação temporal do direito às diferenças decorrentes de 

Unidade Real de Valor – URV, tendo em visa que não incluída nos limites 

da coisa julgada objeto do título exequendo” (REsp 1.291.861/SC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/05/2012).4. 

Agravo Regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 

1321157 MG 2012/0086891-2, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe 20/05/2013).

Diante do exposto, julgo extinto o processo em fase de liquidação de 

sentença que Maria Lúcia Pereira dos Santos e outros buscam a 

composição salarial em face do Município de Barra do Garças, por já ter 

sido regularizada a pretensa perda salarial.

Sem custas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 6325-45.2013.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Vistos.

O autor requer, em sua petição retro anexada, o sequestro via oficial de 

justiça do valor correspondente aos honorários advocatícios, o qual já foi 

requisitado por RPV, conforme pode-se observar a fls. 327. Entretanto, os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, via de regra, devem ser 

realizados via RPV/precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição 

Federal, in verbis:

 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim.

Posto isso, visto que o sequestro via oficial de justiça não é medida 

adequada para obtenção do valor requisitado a título de honorários, 

indefiro o pedido estampado a fls. 344/354, devendo o autor aguardar a 

expedição do valor via RPV, que, conforme o artigo supracitado, é 

realizado em ordem cronológica.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 311705 Nr: 8877-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Enrique Ventura de Menezes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8877-70.2019.811.0004 – CÓDIGO Nº 311705

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

E ainda, intime-se o requerido para que cumpra a liminar deferida, sob 

pena de multa.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de dezembro de 2019.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 304374 Nr: 4703-18.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wildes Charles Rosa Pires

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4703-18.2019.811.0004 – CÓDIGO Nº 304374

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de dezembro de 2019.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 312395 Nr: 9253-56.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constância Alves da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9253-56.2019.811.0004 – CÓDIGO Nº 312395

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de dezembro de 2019.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 318935 Nr: 12558-48.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelio Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, UPA Unidade de 

Pronto Atendimento de Barra do Garças, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, 

Jailton Pereira de Abreu, Denise Castro Guimarães B.Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Mendonça Pinto - 

OAB:MT 26257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12558-48.2019.811.0004 – Código 318935

Vistos.

Tendo em vista que há indícios de que a parte autora possui alguma 

riqueza capaz de suportar as custas iniciais do processo, faculto-a, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial juntando o comprovante de 

pagamento, ou, documentos que corroborem a declaração de 

hipossuficiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167011 Nr: 9633-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvane Rego de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Autos: 9633-26.2012.811.0004 – Código: 167011

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Silvane Rego de 

Oliveira Santos e Jairo Gehm (honorários advocatícios) em face do 

Município de Barra do Garças. Devidamente intimado, o executado 

apresentou impugnação aos cálculos, alegando excesso de execução, 

nos termos do artigo 535, IV, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Primeiramente, deve o executado realizar o pagamento a que foi 

condenado observando-se todas as alterações salariais realizadas por lei 
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municipal até o momento.

No que tange à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em 

decisão proferida em sede de repercussão geral, traz parâmetros gerais 

sobre as condenações envolvendo a Fazenda Pública e declara que a TR 

é inconstitucional em relação à correção monetária, a saber:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 

desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma 

vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 

preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 

(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 - 

repercussão geral - Info 878).

Quanto aos juros de mora relacionados com dívidas não-tributárias, o STF 

afirmou que o índice previsto no artigo 1º- F é constitucional, sob a 

afirmação de que não há qualquer inconstitucionalidade no fato de a lei ter 

previsto que os juros moratórios das dívidas não-tributárias seriam 

equivalentes aos da caderneta de poupança.

Assim, o STF decidiu que, no caso de juros moratórios quanto a débitos 

não-tributários da Fazenda Pública, continua sendo aplicado o art. 1º-F, 

fixando a seguinte tese:

Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009. (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 20/9/2017).

No entanto, o STF apenas afirmou que a TR é inconstitucional para fins de 

correção monetária, fixando parâmetros gerais em seu entendimento 

acerca dos índices aplicáveis. Com isso, o STJ, em recurso repetitivo, 

esmiuçou quais os índices de correção monetária e taxas de juros 

deveriam ser aplicados a cada tipo de condenação da Fazenda Pública.

 Desta feita, no caso de condenações referentes a servidores e 

empregados públicos, o Superior Tribunal de Justiça fixou regras 

específicas, consubstanciado no entendimento do STF, a saber:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, 

sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta 

de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 22/02/2018).

Quanto ao termo inicial de incidência de juros, não observou o exequente 

o que foi fixado em sentença e ratificado pelo acórdão, pois há incidência 

antes da citação.

Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, uma vez que a 

parte exequente não observou as regras específicas fixadas pelo STJ, 

consubstanciado no entendimento do STF, conheço da arguição de 

excesso de execução.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

corrigir o valor da execução, de modo a aplicar:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E;

 c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta 

de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Com a apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 quinze) 

dias e, após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82914 Nr: 6117-37.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Vilson Natalino Dias da Silva, Eva Cristina Magalhães 

Martello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Vilson Natalino Dias da 

Silva, Eva Cristina Magalhães Martello e Paulo Sillas Lacerda em face do 

Município de Barra do Garças.

O executado apresentou defesa (autos de cód. 195794), a qual foi julgada 

improcedente, conforme se vê cópia a fls. 182/184.

É o relatório.

Tendo em vista que se trata de título executivo judicial em face da Fazenda 

Pública, a execução deve seguir estritamente o rito de cumprimento de 

sentença, precisamente aquele estabelecido no artigo 534 do CPC.

Com isso, oferecida defesa pelo executado e julgada improcedente (fls. 

182/184), tendo sido, ainda, na oportunidade, homologado os cálculos, 

resta somente observar o § 3º do artigo 535 do CPC, o qual 

transcreve-se:

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Diante disso, improcedente a defesa apresentada e homologado os 

cálculos apresentados a fls. 23 (cód. 195794), será expedido desde logo 

precatório/requisitório em favor dos exequentes, sendo dispensada a 

atualização do valor exequendo pela parte interessada, uma vez que a 

correção é devidamente observada quando do pagamento ao credor.

Expeça-se precatório/requisitório para a satisfação do débito apresentado 

a fls. 23 (cód. 195794), já homologado na sentença de fls. 31/33 (cód. 

195794), cuja cópia pode ser vista a fls. 182/184 destes autos,

 Os autos permanecerão em arquivo até a confirmação da quitação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 631-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Onório

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que já houve expedição de pequeno valor mantenham-se 

os autos em arquivo provisório até a confirmação de quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 295460 Nr: 16236-08.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICKAEL NATAN VARGAS DA SILVA 

EMPREENDIMENTOS, MICKAEL NATAN VARGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:MT 25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, em razão da ausência de garantia do juízo, o que é 

pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, na forma do 

artigo 485, I, do CPC, indefiro a inicial de embargos à execução fiscal, em 

razão do não cumprimento do artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 14 de janeiro de 2020.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 319143 Nr: 12672-84.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nicola Albanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 322153 Nr: 14115-70.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deybson Ibiapino Costa Santos 

- OAB:OAB/MT 19171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 300673 Nr: 2707-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Melo Dias, Carla Michele Souza Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Castro Vilela - 

OAB:15704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2707-82.2019.811.0004 – Código: 300673

Vistos.

Consoante o artigo 677, § 4º, do CPC, nos embargos de terceiro será 

legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim 

como o será seu adversário no processo principal quando for sua a 

indicação do bem para a constrição judicial.

Diante de tal prescrição legal, intime-se o autor a incluir no polo passivo 

dos embargos de terceiro aqueles que figuram no polo passivo da 

execução de autos apensos (código nº 1082), bem como a requerer a 

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

conforme teor do artigo 115, p.ú. do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 295402 Nr: 16195-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Pública->Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - 

OAB:36475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 Diante do exposto, não acolho os embargos oferecidos pelo executado e, 

por conseguinte, homologo os valores apresentados na inicial.Expeça-se 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (art. 

910, § 1º, CPC).Os autos deverão aguardar em arquivo até a 

quitação.Intime-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 14 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 299572 Nr: 2079-93.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Martins Miranda Morneck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante busca a sua 

progressão funcional com a consequente composição salarial.

Alega a autora, em apertada síntese, que atualmente se encontra no nível 

3, classe B do cargo de fisioterapeuta, contudo, aduz que possui direto a 

progressão funcional para o nível 3, classe C, pois preenche todos os 

requisitos.

Assim, requer, em sede de liminar, a progressão funcional com a 

consequente composição salarial e o pagamento retroativo da diferença 

salarial.

É o relatório.

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante requer o 

reconhecimento do direito a sua progressão funcional com a consequente 

compensação salarial dede o período a que afirma ter direito.

Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento 

que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. 

Súmula 269.

Assim sendo, certo de que a pretensão da autora é cobrar valores 

pretéritos, forçoso é o não conhecimento do remédio constitucional.

Ademais, mesmo que conhecido e eventualmente julgado procedente, 

conforme dispõe a súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, “concessão 

de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a 

período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou 

pela via judicial própria.”, a presente demanda seria em vão.

Destarte, sem maiores delongas, denego o mandado de segurança nos 

termos do artigo 6º, §5º da Lei 12.016/2009 artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 25 de fevereiro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167969 Nr: 10908-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 10908-10.2012.811.0004 – Código: 167969

Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento 
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judicial em face de omissão na decisão prolatada a fls. 911.

É o relatório.

Dispensa-se a intimação do embargado, nos termos do § 2º do artigo 

1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, 

entretanto não há como acolhe-los, porque o que se pretende é espécie 

de juízo de retratação da decisão prolatada, providência vedada 

porquanto os embargos não se prestam para tanto.

Os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e 

intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso 

considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 

ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, 

não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse 

sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo 

interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida 

na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, 

que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a 

redação alterada pelo CPC 1078 , o qual equipara as hipóteses de 

cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do 

CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson 

Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015).

 Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC, pois conclusão contrária 

aos interesses da parte não configura omissão hábil a justificar o manejo 

dos embargos.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material na decisão. A pretensão do embargante é a retratação do juízo, 

de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante 

para a norma do artigo 1.026, §3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de dezembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316677 Nr: 11501-92.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanesk Mauerverk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 143/152 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211198 Nr: 10197-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Vieira Pereira Pelegrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da proposta de honorários 

periciais acostado às fls. 107/108 destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245204 Nr: 2938-80.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferraz & Oliveira Ltda, Divina Maria de Oliveira 

Lima, Irineu Ferraz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALISSON HENRIQUE JUSTO 

E LEMES - OAB:23759/B

 Vistos.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Caso transcorrido o prazo, sem manifestação processual, suspendo o 

feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157649 Nr: 10080-48.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Alves de Sousa, Eugênia Silva Araújo Sousa, 

Nasson Alves Batista, Noelma Maria de Jesus, Andréia da Costa Barbosa, 

Nívea Almeida Alves, Maria Oneide de Sousa Pereira, Maria Cassimira dos 

Santos Araújo, Ideny Aparecida de Oliveira Lima, Joaquim Silva de Souza, 

Celso José da Silva Filho, Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Fabiana Napólis Costa - OAB:MT 15.569, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271408 Nr: 1900-96.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Monteiro Neto, Everaldo Araujo Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Sousa de Freitas, Detran / MT - 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Soares De Amorim 

Silva - OAB:18239, Camila Escobar - OAB:OAB/MT19364, Guilherme 

Anibal Montenari - OAB:17.165/OAB MT, Kamila Aparecida 

Rodrigues Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT 14.133, Lucas 

Osviani - OAB:13920/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para no prazo de 15 ( quinze) à parte 

requerida CONTRARRAZOAR o recurso de apelação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157649 Nr: 10080-48.2011.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lindomar Alves de Sousa, Eugênia Silva Araújo Sousa, 

Nasson Alves Batista, Noelma Maria de Jesus, Andréia da Costa Barbosa, 

Nívea Almeida Alves, Maria Oneide de Sousa Pereira, Maria Cassimira dos 

Santos Araújo, Ideny Aparecida de Oliveira Lima, Joaquim Silva de Souza, 

Celso José da Silva Filho, Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Fabiana Napólis Costa - OAB:MT 15.569, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 298253 Nr: 1368-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Avelino Nervis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Sentença

Autos de cód. 298253

1. Relatório

 Apresentado a julgamento, o réu Vinícius Avelino Nervis, nascido em 

06.11.1989, filho de Lorena Mercedes Nervis e Avelino Nervis, pelo Eg. 

Conselho de Sentença houve condenação, conforme termo de quesitos, 

em homicídio consumado duplamente qualificado.

 2. Da dosimetria

 Ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do 

direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal 

garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos 

princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da 

democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor 

consubstanciada na personalidade não é avaliável em desfavor da 

situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em 

exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis na circunstância judicial 

referente ao autor.

 Considerando os antecedentes e conduta social e inexistem anotações 

negativas.

 Quanto à culpabilidade, observa-se que houve concurso de pessoas. O 

ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em 

concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV; art. 157, 

§2º, inc. II; art. 161, §1º, inc. II, e art. 288, todos do CP, bem como censura 

a prática de crimes com participação de adolescentes (art. 244-B, Lei 

8.069/90). Nesse sentido,

 “(…) O concurso de pessoas autoriza o aumento da pena-base, 

valorando negativamente a culpabilidade, pois é circunstância 

determinante para o sucesso da empreitada criminosa, principalmente 

quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável 

quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior 

reprovabilidade da conduta.(…)” (TJDFT, Apelação criminal 

0000607-44.2005.8.07.0009, d.j. 29.11.2018)

 Pela culpabilidade negativa, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

 Quanto aos motivos, circunstâncias e consequências, não há elementos 

probatórios pertinentes.

 Sendo duas as qualificadoras, a pertinente ao recurso que dificultou ou 

impossibilitou a defesa do ofendido será utilizada para fins de qualificação 

propriamente dita e a outra inserida no vetor dosimétrico das agravantes, 

já que consta do art. 61, inc. II, alíneas ‘d’ do Código Penal:

 “(...) 1. Quando incide mais de uma qualificadora do delito, é cabível que 

uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como 

circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda 

etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para 

elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.(...)” (STJ, AgRg no Resp 

1521289, d.j. 05.11.15)

 Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a 

pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

 “(...). O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância 

judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes). 

(...)”

 Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

 A jurisprudência define o vetor de 1/6 (um sexto) a fração de aumento 

nas circunstâncias judiciais:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o 

aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais 

negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada 

circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento superior a tal 

patamar necessita de fundamentação tomada a partir de elementos 

concretos dos autos.” (STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, d.j. 02/10/2018, 

DJe 11/10/2018).

 Ausentes atenuantes, específicas ou genéricas.

 Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘d’, CP, pois trata-se de 

qualificadora tipificada como agravante, pelo que elevo a pena em 1/5 (um 

quinto), fração que reputo proporcional em razão da quantidade 

exagerada de golpes com instrumentos pérfuro-cortantes, totalizando 23 

(vinte e três) golpes, inclusive nas costas, no rosto e em regiões letais, 

havendo, ainda, diversos golpes nos braços e antebraços demonstrando 

que a vítima procurou ansiosamente resistir ao assassinato, conforme 

elementos indicados no laudo de exame de corpo de delito (fls. 86-86v) e 

mapa topográfico de fls. 87-87v).

 Além disso, verifica-se que o réu ostenta contra si duas condenações 

transitadas em julgado, executadas nos autos de n. 

2288-62.2019.8.11.0004/1ª Vara Criminal/Barra do Garças: a) uma 

condenação oriunda dos autos de n. 0001609-39.2010.8.11.0049, que 

tramitou na Comarca de Vila Rica/MT, tratando-se de condenação 

referente aos delitos inscritos no art. 121, §2º, inc. IV, CP, em concurso 

com o art. 121, §2º, inc. IV, CP, e art. 211, CP, ou seja, duplo homicídio e 

ocultação do cadáver, cometido em 12.06.2010, com trânsito em julgado 

em 21.02.2011; b) outra condenação oriunda dos autos de n. 

0001489-93.2010.8.11.0049, que tramitou na Comarca de Vila Rica/MT, 

tratando-se de condenação referente ao delito inscrito no art. 14, Lei 

10.826/03, com trânsito em julgado em 17.04.2012.

 Por se tratar de dupla reincidência específica e por se tratar o primeiro 

fato um duplo homicídio, elevo a pena em 1/4 (um quarto).

 “2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora 

ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de 

elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento 

da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação 

concreta.

3. No caso, a consideração da dupla reincidência do paciente constitui 

motivação válida para a escolha da fração em 1/4, razão pela qual não se 

verifica manifesta ilegalidade no cálculo da pena, a autorizar 

excepcionalmente a intervenção desta Corte.(...)” (STJ, HC 391.063/SP, 

d.j. 22/08/2017, DJe 30/08/2017)

A jurisprudência estabelece a fração de 1/6 (um sexto), quanto ao 

recrudescimento da pena provisória, exigindo fundamentação, como aqui 

feita, para se fixar fração maior:

 “- Ademais, embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e 

máximo de exacerbar a pena, em razão de agravantes e atenuantes, esta 

Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a exasperação ou 

a redução da pena, pela aplicação de agravantes ou atenuantes, no 

patamar de 1/6. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC 497.773/AP, d.j 

18/06/2019, DJe 01/07/2019)

“5. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a 

aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e 

das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.(...)” (STJ, 

HC 501.160/RJ, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

2. Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das 

atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no 
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sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não 

se observou nos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no 

AREsp 1437922/MG, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

 Inexistem causas de aumento e nem de diminuição.

 Logo, a pena definitiva resta 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 18 

(dezoito) dias, de reclusão.

 Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o fechado (art. 

33, § 2º, alínea `a`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP), não interferindo a 

regra do art. 387, §2º, CPP.

 Do direito de recorrer em liberdade

Diante da qualidade e da quantidade da pena, diante do regime fixado e da 

avaliação negativa das circunstâncias judiciais, bem como por ter o réu 

respondido sob cautelar prisional toda a ação penal e dado persistirem as 

razões que instituíram a cautelar de segregação, mantenho o réu sob 

preventiva.

 3. Dispositivo

a) Condenado o réu Vinícius Avelino Nervis Farias nas sanções do art. 

121, § 2º, inc. III e IV, CP, aplico-lhe a pena de 20 (vinte) anos, 03 (três) 

meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão, em regime inicial fechado;

b) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), forme-se o guia de execução penal a ser junta nos autos nº. 

2288-62.2019.8.11.0004, remeta-se ao Juízo da Execução Penal;

d) Custas e despesas pelo réu;

e) Publicação na forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 06.12.2019

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 298253 Nr: 1368-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Avelino Nervis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ATA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

(Código 298253)

Acusado: Vinicius Avelino Nervis

Aos seis (6) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e dezenove (2019), 

às 07h00min (MT), nesta cidade e Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no Plenário do Tribunal do Júri, onde se achava presente 

o Exmo. Sr. Dr. Douglas Bernardes Romão MM Juiz de Direito e Presidente 

do Tribunal Popular do Júri, o Representante do Ministério Público, Dr. 

Wdison Luiz Franco Mendes e pela Defesa, o Advogado Dr. Reinaldo Leite 

de Oliveira, bem como os Senhores Oficiais de Justiça Jorge Luiz de 

Moura e Bazelice Xavier Mendes, servindo como porteiros do auditório. Ao 

toque da campainha, o Meritíssimo Juiz Presidente abriu a presente 

Sessão. Aberta a sessão, realizado o pregão, constatada a presença do 

réu e das testemunhas Joseane Campos da Cruz, Marcus Vinicius Pereira 

Aquino, Amarildo Fernandes, Kellis Fabiana Pinheiro Novello, Iloir da Rosa 

Novello e Marcelo de Sousa Silva. Registra-se a presença das 

acadêmicas de direito: Nathalia Lacerda Bonaccordi e Rafaely Cristiane 

Vicensi Souza. Em seguida, retirou o cadeado da urna que continha as 

cédulas com os nomes dos jurados sorteados para servirem na presente 

reunião, e verificando publicamente que ali se achavam todas as cédulas, 

recolheu-as outra vez, à respectiva urna, ordenando antes que se 

procedesse à chamada dos Jurados. Foram recusados pela Defesa, na 

forma do art. 468, do CPP, os jurados Geison Alves Lima, Lucas Carvalho 

Silva e Renata Ferreira dos Santos. Pelo Ministério Público foram 

recusadas as juradas Joselaine Souza da Costa e Maria Inês de Souza. 

Ficaram, desde já, incomunicáveis os sete jurados sorteados: Ana Paula 

Mórbio, César Aires de Sousa, Janaína Virgínia Borges Silva, Lusnete 

Duarte dos Santos, Marcus Vinicius Mariano Nascimento, Maria Suzane 

Borges Leal e Rosa Regina Marchi. O MM. Juiz deferiu os pedidos de 

dispensa da sessão de julgamento agendada para o dia 12.12.2019, 

formulado pela jurada Renata Ferreira dos Santos, bem como deferiu os 

pedidos de dispensa das sessões designadas para os dias 10.12.2019 e 

12.12.2019, formulados pelos jurados Rosa Pereira dos Santos, José 

Fernandes Filho, Lázara Maria Marques dos Santos, Flávio Henrique 

Guedes Nobre, Tatiane de Oliveira Souza, César Aires de Sousa, Rossean 

Lopes Leão e Rosa Regina Marchi. Em seguida iniciou a instrução em 

plenário com a inquirição das testemunhas. Às 08hrs51min (MT) a defesa 

técnica, em áudio, requereu a acareação pela testemunha Marcus Vinicius 

Pereira Aquino. O Ministério Público, em áudio, não se manifestou contrário 

ao pedido da defesa. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu postergando a 

análise do pedido ao final da oitiva das testemunhas de que se pretende a 

acareação. Em seguida, a defesa técnica, em áudio, requereu que a 

testemunha PM Joseane Campos da Cruz seja inquirida desarmada, 

subsidiariamente, que seja oficiada o comparecimento de representante da 

OAB no plenário. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu indeferindo o pedido, 

ante a não caracterização de cenário de ameaça descrito pela defesa. Em 

seguida, a defesa técnica, em áudio, requereu que a testemunha PM 

Joseane Campos da Cruz permaneça no plenário após a sua inquirição 

para fins de acareação. Logo depois, foi retomada a instrução em plenário 

com a inquirição da testemunha Joseane Campos da Cruz. Após, a defesa 

técnica desistiu dos pedidos de acareação. Em seguida, foi retomada a 

instrução em plenário com a inquirição da testemunha Amarildo Fernandes. 

Às 09h53min (MT), foi realizado novo intervalo, retomando os trabalhos às 

10hrs10min (MT). Às 10hrs37min (MT) foi realizado intervalo para o 

almoço, retomando os trabalhos às 11h39min (MT), com o interrogatório do 

acusado. Em seguida, o Meritíssimo Juiz Presidente, na forma do artigo 

477, do CPP, concedeu a palavra ao representante do Ministério Público, 

Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, que iniciou a sustentação oral inicial às 

12hrs13min (MT), postulando a procedência integral dos elementos da 

pronúncia, encerrando sua sustentação às 13hrs38min (MT). Às 

13hrs39min (MT), foi realizado novo intervalo, retomando os trabalhos às 

13hrs51min (MT). Às 13hrs52min (MT) a Defesa iniciou sua sustentação 

inicial pugnando pela absolvição, consistente na tese da negativa de 

autoria, encerrando às 15hrs16min (MT). Às 15hrs17min (MT), foi 

realizado intervalo, retomando os trabalhos às 13hrs38min (MT). Na 

sequência, o MM. Juiz indagou o representante do Ministério Público se 

desejava utilizar a faculdade da réplica, nos termos do artigo 477, do CPP, 

tendo ela respondido positivamente. Iniciada a réplica às 15hrs38min (MT), 

o Ministério Público reiterou a pretensão de condenação do acusado por 

homicídio consumado qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a 

defesa da vítima, encerrando sua réplica às 16h22min (MT). Em seguida 

foi dada a palavra à defesa, constituída na pessoa do advogado Dr. 

Reinaldo Leite de Oliveira, iniciou sua tréplica oral às 16hrs22min (MT), 

reforçou a tese negativa de autoria, pleiteando a absolvição ante a 

insuficiência probatória, encerrando sua tréplica às 17hrs58min (MT). 

Encerrados os debates, pelo MM. Juiz Presidente foi formulado os 

quesitos, lendo-os aos senhores jurados e consultando-os se estavam 

aptos a julgar ou necessitavam de mais algum esclarecimento. Sendo 

indagado às partes se tinham requerimento a fazer acerca dos quesitos 

lidos em plenário. Nada sendo requerido e nem impugnado pelas partes, o 

MM Juiz Presidente convidou a todos para se dirigirem à Sala Secreta 

onde, sob sua presidência, presentes o Promotor de Justiça, o Defensor 

Público, os Oficiais de Justiça, o Estagiário de Direito e os senhores 

Jurados, e atendidas às solicitações dos jurados nos termos do artigo 

480, § 3º, do CPP, com observância do que dispõe o artigo 485 e 

seguintes do Código de Processo Penal, os jurados procederam à votação 

dos quesitos do julgamento, onde novamente foram lidos os quesitos e, 

como nada mais foi requerido, o Juiz Presidente determinou a votação, 

conforme termo lavrado e assinado por todos. Preenchidas as 

formalidades legais, o conselho concluiu pela condenação do réu quanto 

ao delito previsto no art. 121, § 2º, inc. III e IV, do CP. Em seguida, o MM. 

Juiz fixou a sentença condenando Vinicius Avelino Nervis, à pena de 20 

(vinte) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime 

inicial fechado, de reclusão, negando o direito de recorrer em liberdade. O 

MM Juiz fez os agradecimentos de praxe, dando por encerrada às 

17h30min (MT) a Sessão Ordinária do Egrégio Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca. Nada mais, do que para constar eu, Vitor Campos Ribeiro 

(__________________________), Estagiário de Direito, digitei o presente, 

imprimi, lida e em acordo das partes, segue por todos assinada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9534 Nr: 1350-73.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ofício 012/2020 - Gab. 1ª Vara Criminal

Código de Rastreabilidade nº 81120204862424 – DEPARTAMENTO DA 

SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA

Processo Original: 1350-73.1996.811.0004 (Primeira Vara Criminal)

Habeas Corpus nº. 1000126-55.2020.8.11.0000 - Barra do Garças/MT

 Paciente: José Antônio de Souza

Impetrante: Samara de Paula Fernandes

 Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

José Antônio de Souza, nascido em 19.03.1954, filho de Benedito Paulo de 

Souza e Margarida de Souza, imputando-lhe a prática do delito descrito no 

art.121, § 2°, inc. IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 01.04.92.

 A prisão preventiva decretada na decisão de fl. 18 no dia 09.10.1991, 

teve fundamentação na fuga:

 “[...]Convenço-me que a fuga do indiciado obstáculo o andamento dos 

autos, de sorte que, nessas condições, dificilmente a instrução criminal, 

uma vez instaurada, chegará a bom termo. [...]

 Decreto como decretado tenho a prisão preventiva do JOSÉ ANTÔNIO DE 

SOUZA, qualificado, para assegurar a aplicação da lei penal e pela 

conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido incontinenti 

contra o mesmo o respectivo mandado de prisão, com cópias as 

delegacias de polícia locais e a Polinter. [...]” (fl. 18).

 Não tendo o réu comparecido ao seu interrogatório, nem tendo se 

apresentado ao chamado judicial, foi decretada a sua revelia (fl. 51/v):

 “VISTOS EM CORREIÇÃO. Regularmente citado via edital, o acusado não 

compareceu a seu interrogatório, nem apresentou justificativa, razão pela 

qual, decreto-lhe revelia nos termos do art. 369 do CPP. Nomeio-lhes 

defensor na pessoada Dra. Erival de Araújo, Procuradora do Estado. 

Dê-se-lhe Vista para a defesa Prévia. Intimem-se. Cumpra-se. B/Garças, 

06 de julho de 1995.”

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu que fosse o 

acusado pronunciado (fls. 109-110). Por sua vez, a Defensoria Pública 

postulou que caso fosse o réu pronunciado, faria a exposição de suas 

articulações em plenário (fls. 115/116).

O réu foi pronunciado em 21.08.2001, como incurso no tipo penal do artigo 

121, § 2°, IV, do Código Penal.

 Com efeito, é importante ressaltar que o réu não foi intimado da decisão 

que o pronunciou. Ademais, a pronúncia é anterior à Lei 11.689/2008, que 

incluiu o parágrafo único, no art. 420, CPP, permitindo a intimação da 

pronúncia por edital, prevalecendo-se, então, na época, o regramento da 

outrora vigente redação do art. 414, CPP, que exigia a intimação pessoal 

da pronúncia. Comunicação processual esta que, frustrada, ocasionava a 

vetusta crise de instância, ressaltando-se que, no caso em exame, a 

citação por edital (fl. 51 – da ação penal), operou-se em 06.05.1993, ou 

seja, antes da alteração do art. 366, CPP, pela Lei 9.271/96.

 Na decisão de fl. 154, ante a comunicação da prisão do réu José Antônio 

de Souza ocorrida no dia 05.12.2019, foi determinado expedição de carta 

precatória ao juízo de Natividade-TO, cuja finalidade é regularizar a prisão 

e proceder com a intimação do réu quanto à pronúncia.

 “ [...] Como não houve intimação, sequer por edital, este ato, agora com a 

prisão, deverá ser realizado pessoalmente.

 Assim, expeça-se, com cópia da denúncia e da pronúncia, carta 

precatória para regularização da prisão, bem como para intimação do réu 

quanto à pronúncia.

 Requisite-se o recambiamento do réu para esta comarca no prazo de 30 

(trinta) dias.” (Fl. 154)

 Atualmente o processo aguarda devolução da carta precatória, expedida 

na fl. 162, expedida em 09.01.2020, para a Comarca de Natividade (TO), 

para a regularização da prisão e intimação do réu quanto à decisão de 

pronúncia.

 Cumpre destacar que a defesa técnica, impetrou o presente HC em 

08.01.2020 e em 10.10.2010 peticiona na ação penal a liberdade 

provisória, apresentando as mesmas fundamentações de fato e de direito 

alegadas em sede de habeas corpus.

 Diante do pleito de liberdade este juízo negou procedência, pelas 

seguintes razões:

 “A primariedade, bons antecedentes ou qualquer outro requisito de cunho 

objetivo ou subjetivo quanto às condições pessoais do réu, não devem 

justificar a desconstituição da prisão preventiva, principalmente em um 

caso em que a gravidade concreta da atitude criminosa (homicídio 

consumado através de recurso que dificultou a defesa da vítima) está 

demonstrada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 “6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não 

tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso 

estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que 

autorizem a decretação da medida estrema. (STJ, HC nº 476.912, Relª. Srª 

Ministra Laurita Vaz, Publicação DJe dia 04.02.2019).”

 A prisão preventiva decretada na decisão de fl. 18 no dia 09.10.1991, 

teve fundamentação na fuga empreendida por José Antônio de Souza, 

conforme o seguinte trecho do decreto prisional:

 “[...]Convenço-me que a fuga do indiciado obstáculo o andamento dos 

autos, de sorte que, nessas condições, dificilmente a instrução criminal, 

uma vez instaurada, chegará a bom termo. [...]

 Decreto como decretado tenho a prisão preventiva do JOSÉ ANTÔNIO DE 

SOUZA, qualificado, para assegurar a aplicação da lei penal e pela 

conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido incontinenti 

contra o mesmo o respectivo mandado de prisão, com cópias as 

delegacias de polícia locais e a Polinter. [...]” (fl. 18).

 No dia 21.08.2001 o mandado de prisão preventiva foi renovado, 

conforme depreende-se da fl. 123 em que, a título de fundamentação, fora 

mencionado a evasão do distrito da culpa. A seguir, as motivações de 

renovação do decreto prisional preventivo:

 “Renovo o decreto de prisão preventiva do réu, face a evasão do 

acusado do distrito da culpa, estando em local ignorado, demonstrando a 

sua intenção de subtrair-se à ação da Justiça. [...]” (fl. 123)

 Além disso, na fl. 133 consta decisão que renova o a prisional preventiva 

no dia 31.03.2014, com determinação de registro do mandado no BNMP, 

nos termos do art. 289-A do CPP:

 “Vistos.

 1. RENOVE-se o mandado de prisão do acusado JOSÉ ANTÔNIO DE 

SOUZA, anotando a sua validade: 20.08.2021.

 2. Proceda-se ao registro do mandado no BNMP (art. 289-A do CPP).

 3. Proceda-se, ainda, consulta sobre o endereço do réu nos sitemas 

online INFOSEG e SIEL.

 4. Havendo anotação de novo endereço, depreque-se ao Juízo do 

domicílio do réu o cumprimento do mandado de prisão.

 5. Infrutíferas às buscas, retornem os autos ao arquivo.

 6. Às providências.

 Barra do Garças-MT, 31 de março de 2014.” (fl. 133).

 A fuga encontra-se caracterizada pelo depoimento da testemunha Jeová 

Gomes, motorista de táxi contratado por José Antônio de Souza para uma 

corrida no dia 19.09.1991 (dia do fato), conforme os seguintes trechos 

narrados no termo de inquirição de fl. 09:

 “[...] Que, trabalha como motorista motorista de táxi na praça Sebastião 

Alves Júnior, desta cidade, usando o veículo passat placa WK-0160/Barra 

do Garças-MT; Que, se encontrava no seu local de trabalho, e por volta 

das 10:30 horas do dia 19.09.91, aparecera ali José Antônio, conhecido 

do Inquirido, e pedindo para que tirasse o jacaré de cima do veículo, 

fizesse um a corrida na Vila Santo Antônio; Que, era de costume José 

Antônio pedir para tirar o jacaré de cima do carro todas as vezes que 

fazia corrida com o Inquirido; [...]

 Que, ao aproximar da mercearia Ideal, a cerca de 03 casas antes da 

referida mercearia José Antônio mandou a parar o veículo, desembarcou 

do mesmo deixando a porta aberta, dizendo para o Inquirido que lhe 

esperasse um um pouquinho; Que, José Antônio desembarcou com a 

sacola nas mãos e subiu no rodapé do muro do quintal da mercearia Ideal, 

de propriedade do Sr. Eugênio e ficou observando o interior do quintal; 

Que, naquele instante, o Inquirido ao ligar o rádio do carro tirou as vistas 

de José Antônio, quando ouviu um estampido semelhante ao disparo de 

arma de fogo e assustado passou a procurar o rumo do disparo, 

oportunidade em que José Antônio apareceu correndo com uma arma na 

mão semelhante a um garruchão; [...]

 Que, quando saia com José Antônio da porta da mercearia, o Inquirido 

observou que as filhas de Eugênio saíram correndo, pelo que o Inquirido 

deduziu que José Antônio tivesse atirado em Eugênio, e durante a viagem 

José Antônio comentou que teria feito aquilo para ele parar de mexer com 

a mulher dos outros e que Eugênio estaria antando a sua mulher há muito 

tempo; Que, depois de dizer tais palavras o Inquirido perfuntou se José 
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Antônio tinha acertado o tiro e este respondeu que sim porque Eugênio 

tinha acertado o tiro e este respondeu que sim porque Eugênio tinha até 

gritado; Que ao aproximar do Posto do Jerônimo, o Inquirido mostrou o 

marcador de combustível do carro para José Antônio dizendo que estava 

com pouco combustível e que deveria reabastecer o veículo, pois o 

Inquirido tinha a intenção de avisar do fato durante a parada, mas José 

Antônio mandou seguir e disse para o Inquirido deixar de gracinha; [...]” (fl. 

09).

 Diante do apresentado, as fundamentações que ensejaram a prisão 

preventiva, são salutares em reforçar a necessidade de manutenção da 

medida cautelar.

 Importante ressaltar que, a contar da data do oferecimento da denúncia 

(27.03.1991) até a data de seu recebimento (01.04.1992), contabiliza-se 

pouco mais de 1 (um) ano. Do recebimento da denúncia até o cumprimento 

do mandado de prisão (05.12.2019), afere-se 27 (vinte e sete) anos que o 

réu não se apresentou no processo.

 A presença da gravidade concreta da empreitada criminosa 

demonstra-se através do depoimento da então esposa da vítima, Maria 

Ibelti Assis, pelo qual é possível verificar a informação de que o réu ligou 

para ela e disse que iria matar seu esposo Eugênio José Mariana, 

conforme verifica-se nos seguintes trechos de seu depoimento na fl. 11:

 “Que no dia 27.08, próximo passado Eugênio, viajou para Goiânia, numa 

viagem de negócio, e no dia 30 do mesmo mês a inquirida ouviu dizendo 

que era José Antônio e estava avisando que iria matar Eugênio, e 

perguntado o porque, José Antônio simplesmente dizia que não 

interessava o porque e insistia na afirmativa de que iria matar Eugênio; 

Que, como José Antônio insistia na mesma conversa a inquirida disse que 

iria desligar o telefone, mas José Antônio pedia para não desligar e que 

queria falar com uma das suas filhas, e a inquirida lhe negava tal 

concessão dizendo que não permitiria que ele, José Antônio falasse com 

sua filha uma vez que já estava ameaçando o pai da mesma; [..]

 Que, no dia 19.09.1991, data do evento, por volta das 10:30 horas 

Eugênio se encontrava na área dos fundos pintando um cesto de arame, 

enquanto a inquirida estender as roupas, voltou para a cozinha e ali 

sentou-se, ouviu um estampido como se tivesse estourado um pneu e em 

ato contínuo Eugênio adentrou a cozinha gritando: ‘Beta me acode que eu 

estou baleado’ e em seguida cambaleava para cair sendo segurado pela 

inquirida’ ”. (fl. 11).

 Além disso, a gravidade em concreto torna-se avultada diante da 

premeditação na preparação (pois comprar a arma instrumento do crime, 

especificamente para cometê-lo) e premeditação da execução (espiou a 

vítima em sua residência, por sobre o muro, antes de disparar contra ela), 

bem como premeditação da fuga (contratou um táxi para esvair logo após 

o crime). Destaque-se que o réu procurou a vítima na casa dela e lhe 

disparou projétil pelas costas e de surpresa. Todos estes fatores 

justificam a gravidade em concreto.

 Diante da evasão do distrito da culpa e da gravidade em concreto, 

persiste a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei 

penal, insculpida no art. 312 do CPP - justamente o artigo que a defesa 

alega inaplicação das hipóteses no caso concreto.

 Por fim, a alegação defensiva de inconstitucionalidade da cautelar 

prisional, com fulcro na “presunção de inocência” e “inconstitucionalidade 

da prisão decretada sem sentença transitada em julgado” - objetos de 

discussão em sede de controle concentrado de constitucionalidade nas 

ADCs 44, 45 e 54, carece de fundamentação lógico-jurídica. Isso porque, 

in casu, além de a prisão cautelar não configurar afronta o princípio 

constitucional da presunção de inocência, a decretação de prisão antes 

do trânsito em julgado somente se justifica em sede acautelatória, quando 

preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

 A presunção de inocência, portanto, é violada quando há a execução 

antecipada da pena, o que não inclui a cautelar prisional justamente 

porque não se trata de natureza jurídica executória, mas sim, 

acautelatória. Veja-se o seguinte entendimento do Supremo Tribunal 

Federal:

 “I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção 

de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado 

constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das 

ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação 

de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade 

cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. [...] (HC 

152919 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 

julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 

17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”

 As prisionais cautelares podem, inclusive, ser aplicadas em qualquer fase 

do processo, até mesmo antes de sentença de primeiro grau. Assim está 

insculpido no art. 311 do Código de Processo Penal e o entendimento 

sedimentado no Supremo Tribunal Federal:

 “I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por 

meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de 

inocência. Precedentes. II – [...] A prisão cautelar pode ser decretada em 

qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou seja, 

ainda que na fase instrutória não tenha sido necessária, ao prolatar a 

sentença condenatória, sendo lícito ao magistrado determinar a 

segregação cautelar, se presentes, de forma superveniente, os requisitos 

autorizadores. Inteligência do art. 311 do Código de Processo Penal. [...] IV 

– Habeas Corpus denegado. (HC 134383, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)”

 Demonstrada a necessidade da cautelar prisional, resta configurada a 

inaplicação das cautelares diversas da prisão. Nesse sentido:

 “(...) 5. É inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, 

consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, quando 

presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 

(...)” (STJ, RHC 118.483/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)”

 Segue anexado cópia dos documentos que reputo importante para a 

melhor análise do writ: a) decreto prisional de fl. 18; b) decisão que 

decreta a revelia de fl. 51-v; c) decisão de pronúncia de fls. 117/122; d) 

decisão que determina intimação do réu fl. 154; e) cópia de decisão que 

denega o pleito de liberdade provisória de fl. 212/214

 Barra do Garças, 22 de janeiro de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

À

Exmo. Sr. Relator Dr. Rui Ramos Ribeiro.

Segunda Câmara Criminal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9534 Nr: 1350-73.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos cód. 9534

1. Relatório

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

José Antônio de Souza, nascido em 19.03.1954, filho de Benedito Paulo de 

Souza e Margarida de Souza, imputando-lhe a prática do delito descrito no 

art. 121, § 2°, inc. IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 01.04.92.

Não tendo o réu comparecido ao seu interrogatório, nem tendo se 

apresentado ao chamado judicial, foi decretada a sua revelia (fl. 51/v).

 Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu que fosse o 

acusado pronunciado (fls. 109-110). Por sua vez, a Defensoria Pública 

postulou que, caso fosse o réu pronunciado, faria a exposição de suas 

articulações em plenário (fls. 115/116).

O réu foi pronunciado em 21.08.2001, como incurso no tipo penal do artigo 

121, § 2°, IV, do Código Penal.

 Importante ressaltar que o réu não foi intimado da decisão que o 

pronunciou. Ademais, a pronúncia é anterior à Lei 11.689/2008, que incluiu 

o parágrafo único, no art. 420, CPP, permitindo a intimação da pronúncia 

por edital, prevalecendo-se, então, na época, o regramento da outrora 

vigente redação do art. 414, CPP, que exigia a intimação pessoal da 

pronúncia. Comunicação processual esta que, frustrada, ocasionava a 

vetusta crise de instância, ressaltando-se que, no caso em exame, a 

citação por edital (fl. 51 – da ação penal), operou-se em 06.05.1993, ou 

seja, antes da alteração do art. 366, CPP, pela Lei 9.271/96.

Na decisão de fl. 154, ante a comunicação da prisão do réu José Antônio 

de Souza ocorrida no dia 05.12.2019, foi determinada expedição de carta 
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precatória ao juízo de Natividade-TO, cuja finalidade é regularizar a prisão 

e proceder com a intimação do réu quanto à pronúncia.

 A defesa técnica constituída requer, nas fls. 164/172, a concessão da 

liberdade provisória. O pleito tem por base a primariedade e os bons 

antecedentes do pronunciado, a não configuração das hipóteses 

elencadas no art. 312 do CPP e inconstitucionalidade da prisão.

 O Ministério Público, por sua vez, manifesta nas fls. 203/204 pelo 

indeferimento do pedido, diante da necessidade de garantia de aplicação 

da lei penal.

 Vieram os autos conclusos.

 2. Do pedido de revogação da prisão preventiva

Os argumentos defensivos não prosperam.

 A primariedade, bons antecedentes ou qualquer outro requisito de cunho 

objetivo ou subjetivo quanto às condições pessoais do réu, não devem 

justificar a desconstituição da prisão preventiva, principalmente em um 

caso em que a gravidade concreta da atitude criminosa (homicídio 

consumado através de recurso que dificultou a defesa da vítima) está 

demonstrada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 “6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não 

tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso 

estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que 

autorizem a decretação da medida estrema. (STJ, HC nº 476.912, Relª. Srª 

Ministra Laurita Vaz, Publicação DJe dia 04.02.2019).”

 A prisão preventiva decretada na decisão de fl. 18 no dia 09.10.1991, 

teve fundamentação na fuga empreendida por José Antônio de Souza, 

conforme o seguinte trecho do decreto prisional:

 “[...]Convenço-me que a fuga do indiciado obstáculo o andamento dos 

autos, de sorte que, nessas condições, dificilmente a instrução criminal, 

uma vez instaurada, chegará a bom termo. [...]

 Decreto como decretado tenho a prisão preventiva do JOSÉ ANTÔNIO DE 

SOUZA, qualificado, para assegurar a aplicação da lei penal e pela 

conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido incontinenti 

contra o mesmo o respectivo mandado de prisão, com cópias as 

delegacias de polícia locais e a Polinter. [...]” (fl. 18).

 No dia 21.08.2001 o mandado de prisão preventiva foi renovado, 

conforme depreende-se da fl. 123 em que, a título de fundamentação, fora 

mencionado a evasão do distrito da culpa. A seguir, as motivações de 

renovação do decreto prisional preventivo:

 “Renovo o decreto de prisão preventiva do réu, face a evasão do 

acusado do distrito da culpa, estando em local ignorado, demonstrando a 

sua intenção de subtrair-se à ação da Justiça. [...]” (fl. 123)

 Além disso, na fl. 133 consta decisão que renova o a prisional preventiva 

no dia 31.03.2014, com determinação de registro do mandado no BNMP, 

nos termos do art. 289-A do CPP:

 “Vistos.

 1. RENOVE-se o mandado de prisão do acusado JOSÉ ANTÔNIO DE 

SOUZA, anotando a sua validade: 20.08.2021.

 2. Proceda-se ao registro do mandado no BNMP (art. 289-A do CPP).

 3. Proceda-se, ainda, consulta sobre o endereço do réu nos sitemas 

online INFOSEG e SIEL.

 4. Havendo anotação de novo endereço, depreque-se ao Juízo do 

domicílio do réu o cumprimento do mandado de prisão.

 5. Infrutíferas às buscas, retornem os autos ao arquivo.

 6. Às providências.

 Barra do Garças-MT, 31 de março de 2014.” (fl. 133).”

A fuga encontra-se caracterizada pelo depoimento da testemunha Jeová 

Gomes, motorista de táxi contratado por José Antônio de Souza para uma 

corrida no dia 19.09.1991 (dia do fato), conforme os seguintes trechos 

narrados no termo de inquirição de fl. 09:

 “[...] Que, trabalha como motorista motorista de táxi na praça Sebastião 

Alves Júnior, desta cidade, usando o veículo passat placa WK-0160/Barra 

do Garças-MT; Que, se encontrava no seu local de trabalho, e por volta 

das 10:30 horas do dia 19.09.91, aparecera ali José Antônio, conhecido 

do Inquirido, e pedindo para que tirasse o jacaré de cima do veículo, 

fizesse um a corrida na Vila Santo Antônio; Que, era de costume José 

Antônio pedir para tirar o jacaré de cima do carro todas as vezes que 

fazia corrida com o Inquirido; [...]

 Que, ao aproximar da mercearia Ideal, a cerca de 03 casas antes da 

referida mercearia José Antônio mandou a parar o veículo, desembarcou 

do mesmo deixando a porta aberta, dizendo para o Inquirido que lhe 

esperasse um um pouquinho; Que, José Antônio desembarcou com a 

sacola nas mãos e subiu no rodapé do muro do quintal da mercearia Ideal, 

de propriedade do Sr. Eugênio e ficou observando o interior do quintal; 

Que, naquele instante, o Inquirido ao ligar o rádio do carro tirou as vistas 

de José Antônio, quando ouviu um estampido semelhante ao disparo de 

arma de fogo e assustado passou a procurar o rumo do disparo, 

oportunidade em que José Antônio apareceu correndo com uma arma na 

mão semelhante a um garruchão; [...]

 Que, quando saia com José Antônio da porta da mercearia, o Inquirido 

observou que as filhas de Eugênio saíram correndo, pelo que o Inquirido 

deduziu que José Antônio tivesse atirado em Eugênio, e durante a viagem 

José Antônio comentou que teria feito aquilo para ele parar de mexer com 

a mulher dos outros e que Eugênio estaria antando a sua mulher há muito 

tempo; Que, depois de dizer tais palavras o Inquirido perfuntou se José 

Antônio tinha acertado o tiro e este respondeu que sim porque Eugênio 

tinha acertado o tiro e este respondeu que sim porque Eugênio tinha até 

gritado; Que ao aproximar do Posto do Jerônimo, o Inquirido mostrou o 

marcador de combustível do carro para José Antônio dizendo que estava 

com pouco combustível e que deveria reabastecer o veículo, pois o 

Inquirido tinha a intenção de avisar do fato durante a parada, mas José 

Antônio mandou seguir e disse para o Inquirido deixar de gracinha; [...]” (fl. 

09).

 Diante do apresentado, as fundamentações que ensejaram a prisão 

preventiva, são salutares em reforçar a necessidade de manutenção da 

medida cautelar.

 Importante ressaltar que, a contar da data do oferecimento da denúncia 

(27.03.1991) até a data de seu recebimento (01.04.1992), contabiliza-se 

pouco mais de 1 (um) ano. Do recebimento da denúncia até o cumprimento 

do mandado de prisão (05.12.2019), afere-se 27 (vinte e sete) anos que o 

réu não se apresentou no processo.

 A presença da gravidade concreta da empreitada criminosa 

demonstra-se através do depoimento da então esposa da vítima, Maria 

Ibelti Assis, pelo qual é possível verificar a informação de que o réu ligou 

para ela e disse que iria matar seu esposo Eugênio José Mariana, 

conforme verifica-se nos seguintes trechos de seu depoimento na fl. 11:

 “Que no dia 27.08, próximo passado Eugênio, viajou para Goiânia, numa 

viagem de negócio, e no dia 30 do mesmo mês a inquirida ouviu dizendo 

que era José Antônio e estava avisando que iria matar Eugênio, e 

perguntado o porque, José Antônio simplesmente dizia que não 

interessava o porque e insistia na afirmativa de que iria matar Eugênio; 

Que, como José Antônio insistia na mesma conversa a inquirida disse que 

iria desligar o telefone, mas José Antônio pedia para não desligar e que 

queria falar com uma das suas filhas, e a inquirida lhe negava tal 

concessão dizendo que não permitiria que ele, José Antônio falasse com 

sua filha uma vez que já estava ameaçando o pai da mesma; [..]

 Que, no dia 19.09.1991, data do evento, por volta das 10:30 horas 

Eugênio se encontrava na área dos fundos pintando um cesto de arame, 

enquanto a inquirida estender as roupas, voltou para a cozinha e ali 

sentou-se, ouviu um estampido como se tivesse estourado um pneu e em 

ato contínuo Eugênio adentrou a cozinha gritando: ‘Beta me acode que eu 

estou baleado’ e em seguida cambaleava para cair sendo segurado pela 

inquirida’ ”. (fl. 11).

 Além disso, a gravidade em concreto torna-se avultada diante da 

premeditação na preparação (pois comprar a arma instrumento do crime, 

especificamente para cometê-lo) e premeditação da execução (espiou a 

vítima em sua residência, por sobre o muro, antes de disparar contra ela), 

bem como premeditação da fuga (contratou um táxi para esvair logo após 

o crime). Destaque-se que o réu procurou a vítima na casa dela e lhe 

disparou projétil pelas costas e de surpresa. Todos estes fatores 

justificam a gravidade em concreto.

 Diante da evasão do distrito da culpa e da gravidade em concreto, 

persiste a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei 

penal, insculpida no art. 312 do CPP - justamente o artigo que a defesa 

alega inaplicação das hipóteses no caso concreto.

 Por fim, a alegação defensiva de inconstitucionalidade da cautelar 

prisional, com fulcro na “presunção de inocência” e “inconstitucionalidade 

da prisão decretada sem sentença transitada em julgado” - objetos de 

discussão em sede de controle concentrado de constitucionalidade nas 

ADCs 44, 45 e 54, carece de fundamentação lógico-jurídica. Isso porque, 

in casu, além de a prisão cautelar não configurar afronta o princípio 

constitucional da presunção de inocência, a decretação de prisão antes 

do trânsito em julgado somente se justifica em sede acautelatória, quando 

preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
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 A presunção de inocência, portanto, é violada quando há a execução 

antecipada da pena, o que não inclui a cautelar prisional justamente 

porque não se trata de natureza jurídica executória, mas sim, 

acautelatória. Veja-se o seguinte entendimento do Supremo Tribunal 

Federal:

 “I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção 

de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado 

constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das 

ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação 

de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade 

cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. [...] (HC 

152919 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 

julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 

17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”

 As prisionais cautelares podem, inclusive, ser aplicadas em qualquer fase 

do processo, até mesmo antes de sentença de primeiro grau. Assim está 

insculpido no art. 311 do Código de Processo Penal e o entendimento 

sedimentado no Supremo Tribunal Federal:

 “I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por 

meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de 

inocência. Precedentes. II – [...] A prisão cautelar pode ser decretada em 

qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou seja, 

ainda que na fase instrutória não tenha sido necessária, ao prolatar a 

sentença condenatória, sendo lícito ao magistrado determinar a 

segregação cautelar, se presentes, de forma superveniente, os requisitos 

autorizadores. Inteligência do art. 311 do Código de Processo Penal. [...] IV 

– Habeas Corpus denegado. (HC 134383, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)”

Demonstrada a necessidade da cautelar prisional, resta configurada a 

inaplicação das cautelares diversas da prisão. Nesse sentido:

 “(...) 5. É inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, 

consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, quando 

presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 

(...)” (STJ, RHC 118.483/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

 3. Dispositivo

a) Indefiro o pleito defensivo liberatório;

 b) Solicite-se informação sobre a precatória de fl. 154;

c) Aguarde-se a devolução da carta precatória de fl. 154, expedida ao 

juízo de Natividade-TO, devidamente cumprida.

 Barra do Garças, 22 de janeiro de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 322637 Nr: 14343-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Costa Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 322637

1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Alexsandro Costa Eduardo, nascido em 23.12.1988, filho de 

Ronaldo Eduardo e de Jandira da Costa, incurso, em tese, na figura típica 

do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no art. 

330 do CP.

O acusado foi preso em flagrante em flagrante no dia 02.11.2019 e no dia 

03.11.2019 teve o flagrante homologado e convertido em prisão 

preventiva.

Apresentou defesa prévia às fls. 127/128.

2) Do recebimento da denúncia

Analisando a denúncia de fls. 01-D/01-G, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação do crime, conforme determina o 

art. 41, do CPP, e o arrolamento de 07 (sete) testemunhas, bem como se 

verificam ausentes os requisitos de rejeição da denúncia previstos no art. 

395, do CPP.

Além disso, existente a justa causa, uma vez presente laudo de exame 

pericial de constatação em fls. 66/68-B e 71/73-B, atestando que as 

drogas apreendidas em fl. 42, são maconha e cocaína, bem como pelo 

laudo de balística confirmou que a arma de fogo e as munições 

apreendidas são compatíveis e estão em funcionamento.

 Assim, presentes os requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do art. 

395, ambos do CPP, recebo a denúncia de fls. 01-D/01-G.

 3) Da análise da resposta

O acusado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou defesa 

prévia em fls. 127/128, reservando-se no direito de analisar o mérito em 

momento oportuno.

Não alegadas preliminares, questões de mérito (art. 397, do CPP), não é o 

caso de absolvição sumária.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Foram arroladas pela defesa para audiência de instrução e julgamento as 

testemunhas: Breno César da Silva Lopes, Rhudsteen Ramos da Silva, 

Leonice Pereira Barros, Wesley Dutra Varjão e Gleidson Rocha da Silva.

4) Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls. 01-D/01-G;

b) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07.02.2020 às 

14hrs00min (MT);

c) Intimem-se;

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 22.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259851 Nr: 12813-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO, 

WELITON SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220783 Nr: 3285-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rocha Matos, Maxmeliano de Sousa Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250559 Nr: 6626-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Alves de Almeida, Leonardo de Souza 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270655 Nr: 1444-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikael de Souza Moranga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230835 Nr: 9650-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Campos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Ramon Honda Silva - OAB:23916/MT, Rogério 

Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312356 Nr: 9229-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Diana Vilas Boas Souza, Florizan Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000133-35.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUCELIA ALVES 

DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-42.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SAMOEL 

RODRIGUES COIMBRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000905-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO BOSCO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA CASTILHO OAB - MT23554/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1000905-66.2018.8.11.0004 

Requerente: WENDER FERREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A 

Requerido: JOAO BOSCO DA SILVA e outros ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DANIEL DA SILVA CASTILHO - MT23554/O ADVOGADO 

DO(A) EXECUTADO: DANIEL DA SILVA CASTILHO - MT23554/O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Executada 

para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 34.606,15 (trinta e 

quatro mil e seiscentos e seis reais e quinze centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total, além da realização de penhora de bens, conforme Art. 523, §1º do 

CPC. BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-27.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA REGIANE ZURATTI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-27.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARLA REGIANE 

ZURATTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAURICIO JUNIO 

OLIVEIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIDAQUE LUIZ NETO 

POLO PASSIVO: XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011552-11.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

 

1- Em detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a parte 

autora vez que o depósito efetuado pelo executado não está em 

consonância com o que determina o art. 916 do códex processual civil, 

vez que, não totaliza trinta por cento do valor da dívida, eis porque, 

DETERMINO a parte executada que efetue o pagamento do remanescente 

no prazo de 10 (dez) dias sob pena de indeferimento do parcelamento 

pleiteado. 2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011552-11.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

 

1- Em detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a parte 

autora vez que o depósito efetuado pelo executado não está em 

consonância com o que determina o art. 916 do códex processual civil, 

vez que, não totaliza trinta por cento do valor da dívida, eis porque, 

DETERMINO a parte executada que efetue o pagamento do remanescente 

no prazo de 10 (dez) dias sob pena de indeferimento do parcelamento 

pleiteado. 2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-94.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS MESSIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000142-94.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSEMAR 

GOMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO BARROS 

ALVES LIMA POLO PASSIVO: OSEIAS MESSIAS DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS - MT 

(REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000905-32.2019.8.11.0004 

Requerente: PATRICIA ARANTE ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A Requerido: ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros (2) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: KAIO RONNARO 

SILVA DIAS - MT0022433A ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: KAMILA 

APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - MT0014133A, 

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - MT5746-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-64.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARA RADDAI GUNTHER DE CAMPOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIOENAI DOS REIS SOUZA DE CAMPOS BARRETOS OAB - GO47100 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000144-64.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LEONARA 

RADDAI GUNTHER DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELIOENAI DOS REIS SOUZA DE CAMPOS BARRETOS POLO PASSIVO: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GALVAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do comprovante 

de deposito juntado pela requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-49.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ERNESTO 

MARTINS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-34.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-34.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VICENTE 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000147-19.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ADAUTO 

CAETANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000714-84.2019.8.11.0004 

Requerente: MARCOS ANTONIO DA CRUZ ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000148-04.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FLAVIA 

CAETANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSA GIL HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001886-95.2018.8.11.0004 

Requerente: MARA ROSA GIL HERNANDES ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - MT0013327A, 

MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O, OLIMPIO FERREIRA DA SILVA 

NETO - MT25338/O Requerido: BANCO PAN ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S 

Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERNANDES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-86.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANDRE 

FERNANDES PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000286-05.2019.8.11.0004 

Requerente: FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA - MT0016747A Requerido: 

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

GUSTAVO HENRIQUE STABILE - SP251594, WANESSA CRISTINA DE 

ALMEIDA GARCIA - MS0016208A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001150-43.2019.8.11.0004 

Requerente: RAFAELA COSTA NEVES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001116-68.2019.8.11.0004 

Requerente: PEDRO MOREIRA DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ESMERINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, face o trânsito em julgado da r. sentença, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000150-71.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

ALVES NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA MENDONCA 

PINTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 16/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001366-04.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA SOCORRO DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000151-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JULIANO 

SGUIZARDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO SGUIZARDI 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 16/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI PNEUS LTDA. (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000152-41.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRA FERREIRA 

POLO PASSIVO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001060-35.2019.8.11.0004 

Requerente: OSMAR DELBONI ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 
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GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PORTELLA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000986-78.2019.8.11.0004 

Requerente: AILTON PORTELLA FONTES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001046-51.2019.8.11.0004 

Requerente: WALMOR SCHENKEL ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MATOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001646-72.2019.8.11.0004 

Requerente: IVANILDE MATOS DA COSTA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000340-68.2019.8.11.0004 

Requerente: RONALDO JOSE GALINDO ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A, SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO - MT0009980A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000705-25.2019.8.11.0004 

Requerente: VALDECI BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDOMICIA BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000704-40.2019.8.11.0004 

Requerente: IDOMICIA BARBOSA DE SOUSA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-26.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000153-26.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RONALDO 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LUIZ ESTEVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 16/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000655-96.2019.8.11.0004 

Requerente: EDIVAN DA SILVA MENEZES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000654-14.2019.8.11.0004 

Requerente: CARLOS ROBERTO DINIZ ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O Requerido: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 253064 Nr: 8408-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bento Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 DESPACHO

Código: 253064

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a exordial acusatória já foi recebida (fl. 56), 

CANCELO a audiência antes designada (fl. 74).

 2. Dando continuidade ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o mesmo dia, qual seja 11/03/2020, cuja realização será 
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às 16h00min (horário de Cuiabá/MT), devendo a secretaria proceder à 

intimação das partes, bem como das testemunhas arroladas.

3. Expeça-se ofício, vez que há testemunhas que exercem função pública.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 22 de janeiro de 2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011449-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HARRISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011449-90.2015.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres, 

22 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006374-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006374-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002031-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS FRAGA OAB - MT13513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. S. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Certifico que procedo com a 

juntada do resultado do exame de DNA. Cáceres, 22 de janeiro de 2020. 

LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007332-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE WOJAHN KLEIN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO KLEIN (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1007332-39.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: ILSE WOJAHN KLEIN 

INVENTARIADO: NORBERTO KLEIN Vistos. 1. RECEBO a inicial, por 

estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. 

Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO 

INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 

622, I, todos do CPC/2015. 3. Juntamente com as primeiras declarações, 

deve a parte inventariante dar o valor correto da causa que nos 

processos de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

supérstite, recolhendo as custas processuais complementares, se 

houver. 4. Após, DETERMINO a nobre gestora judiciária, que encaminhe a 

presente ação ao cartório distribuidor, com o escopo de que certifique se 

as custas e taxas judiciárias foram recolhidas corretamente, 

observando-se o novo valor atribuído à causa pelo autor. 5. Restando 

recolhida as custas corretamente, forte no artigo 626 do CPC/2015, 

CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a 

Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, também o 

testamenteiro, observando a diligente gestora judiciária os dizeres do 

referido artigo. 6. Concluídas referidas citações, conforme preconizado no 

artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as 

primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 

(trinta) dias, informará ao juízo os valores dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 7. Superados os prazos 

encimados, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das partes 

interessadas quanto às primeiras declarações, bem como sobre a 

concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda 

Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão para fins e tempos 

do artigo 630 do CPC/2015. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004260-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. N. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1004260-15.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.405,84 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: ADRIANA DA SILVA LIMA PAES Endereço: RUA 

SANTA LUCIA, 336, ANTONIO ELIAS RIBEIRO, CAMACAN - BA - CEP: 

45880-000, Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido. POLO 

PASSIVO: Nome: GENIVAL DAS NEVES SILVA Endereço: AVENIDA 

CHAPECO, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: 

ADRIANA DA SILVA LIMA PAES, acima qualificada, para que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). DESPACHO: Vistos. 1. Tendo em vista a 

certidão de ID. 24589562, PROCEDA-SE a intimação da parte autora por 

edital, a fim de que promova o prosseguimento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§1º do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 23 de 

janeiro de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003473-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ORLANDO TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSEFA TELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

MILTON CHAVES LIRA, CONFORME DESPACHO ID. 28030573.

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

Processo Número: 1002122-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. O. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002122-07.2019.8.11.0006. AUTOR(A): SILVANO APARECIDO DE 

OLIVEIRA CRUZ RÉU: DEUSENIR VIEIRA ALVES Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação. Em seguida, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar, no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos 

para o saneamento do feito. Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 

2019. Alethea Assunção Santos Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006548-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA ADVOGADA, PARA APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS CONFORME DECISÃO ID. 26739538

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001940-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. D. S. R. B. (REQUERIDO)

R. N. B. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi designada para o dia 08/04/2020 às 15:30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152469 Nr: 11465-88.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADSA, T, EADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos etc.

Compulsando aos autos, verifico que a exequente Thamires Stefany da 

Silva Alves já completou a maioridade (fls. 86/89), não sendo mais 

possível sua mãe, a Sra. Erenice Aparecida da Silva Alves, como sua 

representante da presente ação, razão pela qual determino a 

regularização processual do polo ativo, no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, verifico que a exequente apesar de devidamente intimada pelo 

DJE nº 10533 disponibilizado no dia 12/07/2019, não se manifestou nos 

autos.

Portanto, intime-se a exequente, pessoalmente no endereço informado às 

fls. 90, para que informe o endereço atualizado do executado e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDA MARIA CORBELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE LUIZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1001581-76.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: IVANDA MARIA CORBELINO Endereço: Avenida Nossa Senhora do 

Carmo, 503, junco, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: VICENTE LUIZ Endereço: Rua Colhereiros, 399, Vila Mariana, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

HERDEIRA: SILVANA LUIZ, atualmente se encontra em lugar incerto e não 

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

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: IVANDA MARIA CORBELINO, por seu advogado, 

REQUEREU: ABERTURA DE INVENTÁRIO Pelas razões fáticas e 

fundamentos a seguir descritos: 1 – DOS FATOS: 1.1 – DA AUTORA DA 

HERANÇA: A “DE CUJUS” BENEDITA MARIA DE JESUS, brasileira, casada, 

do lar, nascida aos 19/09/1935, portadora da cédula de identidade RG: sob 

nº. 1514958-7 SSP/MT e inscrita no CPF/MF: ignorado, faleceu na data de 

12 de setembro de 2010. DECISÃO: Vistos etc. Defiro o pedido formulado 

pela inventariante e determino a citação da herdeira Silvana Luiz por edital, 

com prazo de 20 dias. Após, decorrido o prazo, sem manifestação da 

parte requerida, vejo necessária a nomeação de curador especial. Assim, 

desde já, nomeio como curador especial, a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso que deverá ser intimado, na forma de carga dos autos, 

para se manifestar nos autos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 

23 de janeiro de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 
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PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 27112432.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005711-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL OAB - MT2412-O (ADVOGADO(A))

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - MT2943-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 

26953155.

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1002600-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MOREL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 26839949.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005961-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NEVES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 265049945.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007063-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES DE OLIVEIRA NETO (REU)

JOSE AYALA (REU)

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE VILA NOVA 

(REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 03 

(três)dias, manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 

26275245, promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000386-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

- Procedo à intimação da Executada para proceder com o pagamento dos 

valores remanescentes e os 10% de honorários advocatícios no importe 

de R$ 3.747,77 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e 

sete centavos). Prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005887-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA GRAVIESZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MATEUS DALLA CORTE OAB - MS10775 (ADVOGADO(A))

CUSTODIO GODOENG COSTA OAB - MS6775 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO OAB - MS13671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIMAR CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICOMAR CORREIA DE OLIVEIRA OAB - MS10089 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 2616172.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006708-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NANTES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDALLA MAKSOUD NETO OAB - MS8564 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MARTINS OAB - MS18452 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 27835400.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102274 Nr: 7371-68.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO PRAZERES MARTINS, ADRIANA CRISTINA 

FERRARI MARTINS, MARCELA CRISTINA COLOMBO MARTINS, ANDRÉ 

LUIZ FERRARI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO – PARTE INTERESSADA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte interessada, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 136) o feito foi 

desarquivado e encontra-se disponível em cartório para vista/carga da 

parte.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.
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 João Victor O. C. e Faria

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152950 Nr: 177-12.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LISANDRO VEIGA - 

OAB:15.427-MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor da petição juntada ao feito pela parte requerida (fls. 

102/104), pleiteando o que entender de direito.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166405 Nr: 3378-75.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BYANCA FORGIARINI BASTOS ANICETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELIS - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor da petição juntada ao feito pela parte autora (fls. 177), 

pleiteando o que entender de direito.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE FOLHIARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DUTRA ATALA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004888-33.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELISANE FOLHIARINI RÉU: J DUTRA ATALA - ME Vistos, etc... Cuida-se de 

ação monitória proposta por Elisane Folhiarini em face de J Dutra Atala - 

ME. De início, certifique a Escrivania quanto a tempestividade dos 

embargos monitórios opostos (id. 24083135). No mais, verifico que o feito 

está, em tese, apto para sentença. Contudo, vislumbro não ter sido 

tentada a conciliação das partes, o que deve ser considerado haja vista 

tratar-se de direito de natureza patrimonial. Nesse contexto, há que 

ressaltar ainda que a atual sistemática processual reforçou a busca da 

resolução consensual dos conflitos. Dito isto, lembro que o CPC 

estabelece que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - preferencialmente 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; Assim, atentando-me ao que 

estabelece o Código de Processo Civil, e tendo em vista que não houve 

tentativa de conciliação no presente caso, encaminhem-se os autos para 

o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos para realização de audiência 

de conciliação. Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC, onde o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes será reputado como ato atentatório á dignidade da justiça e 

ensejará a imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre a 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, valor este que será 

revertido em favor do Estado. Sem prejuízo, ficam as partes intimadas 

para que no prazo de 15 dias esclareçam quanto as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, finalidade e necessidade 

para resolução da demanda. Após a realização da audiência, novamente 

conclusos. Intimem-se. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2019. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE FOLHIARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DUTRA ATALA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - AUDIÊNCIA 

PROCESSO n. 1004888-33.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 29.000,00 

ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ELISANE 

FOLHIARINI Endereço: RUA CABAÇAL, 245, CAVALHADA I, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: J DUTRA ATALA - ME 

Endereço: AVENIDA GENERAL OSÓRIO, 1470, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para comparecer à audiência de conciliação (DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 02 Data: 28/01/2020 Hora: 14:00). 

Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000140-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY SANTOS DA MOTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1000140-21.2020.8.11.0006 

Valor da Causa: R$ 19.621,34 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: , 215, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 
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REQUERIDO: CLAUDINEY SANTOS DA MOTA INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de citação, Penhora e Avaliação acaso o 

executado não providencie o pagamento no tríduo legal. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005546-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE APARECIDA MORAES PASSOS OAB - 027.682.071-10 

(REPRESENTANTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 22 de Janeiro de 2020 as 08h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 4 de novembro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005752-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIANE RAMIREZ FURTADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005752-71.2019.8.11.0006 

Valor da causa: R$ 7.808,54 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ 

ÁUREO BUSTAMANTE, 377, 2 andar, Morumbi, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04710-090 POLO PASSIVO: Nome: WILIANE RAMIREZ FURTADO 

Endereço: RUA NOVA BRASILIA, 04, CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, , visando o cumprimento do 

Mandado. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005250-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005250-35.2019.8.11.0006 

Valor da causa: R$ 325.929,75 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: JOEL FERNANDES 

Endereço: rua dos macucos, 299, vila mariana, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11.711 Andar 21, BROOKLIN 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006008-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1006008-14.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 270.317,33 ESPÉCIE: 

[Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA Endereço: Rua São Benedito, 585, 

Jardim Paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 11.711 Andar 21, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04578-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações acerca do resultado da 

audiência extrajudicial designada para o dia 09 de Dezembro de 2019 às 

16h00 no CEJUSC. Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006366-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VANESSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

DANILLO VIANA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BATISTA LEITE (REU)

BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE (REU)

 

JUNTADA DE CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006517-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HL ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1006517-42.2019.8.11.0006 SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (REQUERENTE) 

HL ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.606.752/0001-02 

(REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO, dirigí-me à Rua Costa Garcia, Maracanazinho e 

não foi possível citar HL ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME, pois o salão 

está fechado há mais de ano segundo informação da Sra Laura Borges, 

moradora da casa em frente que disse não saber para onde mudaram. 

Cáceres/MT, 4 de dezembro de 2019. SANDRA MARIA SILVA DE LIMA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003939-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Ofício n.º 11/2020 Dados do processo: Processo: 

1003939-09.2019.8.11.0006; Valor causa: R$ 27.920,54; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação Fiduciária]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. Parte Ré: REQUERIDO: LUZIA DA SILVA 

Assunto: Informar endereço da Parte Requerida. Prezado(a) Senhor(a): 

Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, venho através deste expediente encaminhar a Vossa 

Senhoria que, no prazo de 15 dias, responda com eventuais informações 

existentes no tocante de Luzia da Silva, brasileiro(a), devidamente 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 890.919.571-15, estado civil: ignorado, 

existência de união estável: ignorada, profissão: ignorada, endereço 

eletrônico: ignorado. Cáceres-MT, 20 de janeiro de 2020 Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) Auxiliar Judiciário(a) EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) RESPONSÁVEL PELA OI/SA SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005653-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. M. P CONSTRUTORA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1005653-04.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.952,00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BRITO 

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE MÉDICI, 700, CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-250 

POLO PASSIVO: Nome: E. M. P CONSTRUTORA EIRELI Endereço: Rua São 

Benedito, 385, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI 

e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando nova tentativa de cumprimento do Mandado de CITAÇÃO DO(A) 

EMPRESA REQUERIDO(A) . Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei. Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006065-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

JULIANO MARQUES RIBEIRO OAB - MT0008973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCESSO n. 

1006065-32.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.150,56 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA MARCIA DA SILVA Endereço: Rua do Lobo, 25, Boa 

Esperança, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: VIA 

VAREJO S/A Endereço: avenida sete de setembro, 73, centro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Endereço: AVENIDA JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES, - DE 

897/898 AO FIM, VILA CRUZEIRO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04726-002 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de 

seus procuradores constituídos, para, querendo, impugnar as 

contestações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, assim como, 

no mesmo prazo, manifestar acerca da contestação (ID.Num. 28228526) 

apresentada pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, a qual, salvo 

melhor juízo, ainda não figura no polo passivo da ação, nos termos da 

decisão proferida (ID.Num. 25459292). Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2020. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005077-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARADISE BIJOUX COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AFIXAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL Certifico que 

procedi à afixação do Edital de Intimação retro expedido junto ao mural 

situado no átrio do Fórum da Comarca de Cáceres/MT. Certifico ao final 

que efetuei a publicação do referido Edital no Diário de Justiça Eletrônico – 

DJE, nesta data. Cáceres, 14 de novembro de 2019. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MAX RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000166-19.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGER MAX RAMOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, intimo o autor para que 

promova a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: - no id. 

28251604 - Pág. 1 o autor juntou o comprovante de protocolo de demanda 

administrativa junto ao Banco Central do Brasil. No entanto, não se tem 

conhecimento do inteiro teor desta demanda, tampouco o resultado da 

mesma. Fato é que este Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual 

necessário se faz que a parte comprove ter buscado a solução do 

problema retratado na demanda judicial, administrativamente, para fins de 
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configuração da pretensão resistida e assim o interesse de agir (condição 

da ação). Portanto, deverá o autor no prazo de 15 dias juntar a cópia do 

inteiro teor da reclamação administrativa, bem como o resultado da mesma, 

para fins de caracterização de condição da ação; - Não obstante, o último 

comprovante de rendimento mensal do autor demonstra que o mesmo 

obteve rendimento líquido mensal de R$5.937,91 (cinco mil novecentos e 

trinta e sete reais e noventa e um centavos). Deste modo, nos termos do 

art. 99, §2° do CPC deverá o autor melhor justificar seu pedido de justiça 

gratuita, uma vez que possui rendimento acima da média nacional de modo 

que não se pode, ao sentir do Juízo, reputar-se pessoa pobre. Com efeito, 

anoto o prazo de 15 dias para a emenda da petição inicial. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT, 23 de Janeiro de 2.020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTIZTRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000176-63.2020.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ORTIZTRANSPORTES 

EIRELI Vistos, etc... Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o 

pagamento, desde já fica a inicial analisada nos seguintes termos: Cite-se 

e intime-se o Executado para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art.830, do Novo Código de Processo Civil. A penhora deverá recair 

sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 

Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC. Ausentes os 

embargos, poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem 

penhorado, a adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de 

empresa ou estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002690-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002690-57.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO REU: BANCO BRADESCO Segue em 

anexo o alvará. Após o decurso do prazo para o recolhimento das custas 

pela parte requerida, adote as formalidades de praxe e em seguida 

arquive-se. Cáceres/MT, 23 de Janeiro de 2.020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003369-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO SANTANA PINOTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003369-23.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ESMERALDO 

SANTANA PINOTI Vistos, etc... Considerando o equívoco na expedição, 

segue anexo novo alvará. Arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005202-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY VAN DER LAAN AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005202-76.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: SUELY VAN DER 

LAAN AFONSO Vistos, etc... Defiro a averbação da liminar no prontuário 

do veículo. Intime-se novamente a parte autora a fim de que indique novo 

endereço para tentativa de apreensão do veículo e citação da parte ré. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

23 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004832-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANTONIA ALVES PEREIRA PEGAIANI (AUTOR(A))

SILVIO APARECIDO PEGAIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASTRO TEIXEIRA OAB - MS19085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI IGIDIO FURTADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO CACAO PINTO OAB - MS9006 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004832-97.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

SILVIO APARECIDO PEGAIANI, ROSA ANTONIA ALVES PEREIRA 

PEGAIANI REU: IRANI IGIDIO FURTADO Vistos, etc... Certifique-se a 

Secretaria quanto ao decurso do prazo para contestação dos 

confinantes, bem como dos réus incertos, ausentes e terceiros 

interessados citados por edital. Sem prejuízo, esclareça a parte autora se 

desiste das provas solicitadas no id. 24067007, considerando o teor da 

manifestação de id. 28155979. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Após 

o decurso do prazo para manifestação, bem como findado o prazo de 
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defesa dos confinantes e terceiros interessados, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006825-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006825-78.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc... Diante da justificativa e 

documento apresentado, defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se 

o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Postergo à análise 

do pedido de tutela após a resposta do Requerido. Caceres, 23 de janeiro 

de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Porto 

Esperidião/MT, com a finalidade de proceder à penhora e avaliação dos 

bens retro indicados pelo exequente (ID 9047054), pertencentes ao 

executado. Cáceres/MT, 15 de setembro de 2017 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário Processo n.: 1001764-47.2016.8.11.0006 – 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005970-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005970-02.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 99.329,28 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: RUA 

ALVARENGA PEIXOTO, 974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

CARLOS DE SOUZA DUTRA Endereço: Rua Dos Jornaleiros, 25, Bairro 

Vitória Régia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): Banco OLÉ 

CONSIGNADO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Deverá o nobre causídico acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000062-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI OAB - RS17230 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILENE LEITE BACCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000062-27.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.658,03 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS 

PURIFICADORES LTDA - ME Endereço: RUA RICARDO BORGES CAON, 

1150, (LOT SANTOS DUMONT), SALGADO FILHO, CAXIAS DO SUL - RS - 

CEP: 95098-390 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDILENE LEITE BACCA 
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Endereço: Avenida Pedro Henry, 04, Jardim das Oliveiras, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Senhor(a): POLO ATIVO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no 

prazo de 05 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de citação e intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres-MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3326-60.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT

 A atual sistemática processual reforçou a busca da resolução 

consensual dos conflitos.

Dito isto, lembro que o CPC estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - preferencialmente promover, a qualquer tempo, a autocomposição com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Assim, atentando – me ao que estabelece o Código de Processo Civil, 

designo audiência para o comparecimento das partes para o dia ______ 

de março de 2020, às __________ horas.

Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado 

como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de 

multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado.

Intimem-se.

Concomitantemente, ficam as partes intimadas através de seus 

respectivos Advogados, mediante a comunicação eletrônica deste 

despacho, bem como a sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148648 Nr: 7174-45.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULSIDIO RAMOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alguns pendências necessitam de definição nos autos.

A primeira diz respeito ao questionamento apresentado na petição de fls. 

143/146. Foi oportunizo a parte Devedora manifestar, inclusive regularizar 

a representação processual e até o momento esta silente.

Posteriormente foi comprovado o falecimento do Devedor. Em relação a tal 

ponto, é de acolher o pedido de fls. 189 para determinar:

1 - retificação dos registros para Espólio de Dulsídio Ramos Moura;

2 - inclusão dos herdeiros descritos às fls. 189 como representantes do 

espólio.

3 - suspensão do processo até a regularização da representação 

processual e

4 - intimação dos herdeiros, pelos correios, para que no prazo de 15 dias 

providenciem à regularização da representação processual, assim como 

para manifestarem sobre o pedido de fls. 143/146 e o pedido de fls. 

193/194.

Após o decurso do prazo será analisado o pedido de fls. 193/194.

Segundo consta dos autos em apenso o imóvel objeto da garantia foi 

alienado para Jorge Carlos Nahas e Roberto Carlos Nahas. Manifeste o 

Credor quanto a necessidade ou não de intimação dos adquirentes dos 

demais atos do processo, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49731 Nr: 6850-02.2005.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPONFLEX, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz de Arruda 

Lindote - OAB:OAB/MT 21.589, CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:7571-E/MT, LUCIANO 

MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:3.975-E/MT, LUZIA ANGÉLICA DE 

ARRUDA GONÇALVES - OAB:9.802, PATRÍCIA SAUGO - OAB:29.816 / 

PR, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

 Realizei buscas na conta única e cadastro de bloqueios realizados 

anteriormente e não consta nenhuma pendência para liberação e 

desbloqueio.

Anoto que às fls. 564/573 este juízo procedeu comando de desbloqueio de 

valores no valor de R$ 2295,72 reais no sistema Bacenjud e expediu 

quatro alvarás - R$ 8,46, R$ 3454,12, R$ 3470,28 e R$ 4,23 reais em favor 

de NIPONFLEX.

Oficiado ao Departamento de Depósitos veio a resposta de que não 

consta nenhuma vinculação realizada em razão dos valores terem sido 

desbloqueados pelo próprio BACENJUD.

Assim, tendo este juízo já adotado as providências pertinentes, 

arquive-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 6213-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA 7 DIAS À TOA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO HILÁRIO STROHER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT/14062O, NÚBIA FRANCINE LOPES DE ANDRADE - 

OAB:292300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 É pacificado na doutrina e jurisprudência que a pessoa física titular da 

firma individual ou micro - empresa responde com todos os seus bens 
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pelos débitos contraídos na atividade empresarial. A esse respeito citamos 

os seguintes julgados, in verbis: ... No caso, segundo documento de fls. 

447 constato que a Executada é empresa individual. Assim, diante de tais 

considerações, vemos que nenhum óbice há para a consecução do 

pedido, motivo pelo qual é possível a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor Ivo Hilário Stroher até o limite do saldo devedor, 

nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja 

positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do devedor, 

deverá este ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em 

que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo 

apresentada a manifestação do devedor, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso 

a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial. Esclareça o Credor quanto o 

interesse na inclusão do nome do devedor pessoa física nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão da dívida relativa a presente ação (art. 782, 

§3º, CPC). Expeça-se o necessário para averbação pelo sistema 

SERASAJUD. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10993 Nr: 1126-90.2000.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO, JULIO 

CESAR MARTINS VIANA, TANIA TEREZA PASQUALINI, ORLANDO 

FRANCISCO, CREUZA MARCELINA MOURA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

os autos foram desarquivados e encontram-se disponível para carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195082 Nr: 547-83.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DOS SANTOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MIRR LTDA, RONALDO DA 

CRUZ ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 ... Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, condenando a ré a pagar à autora as seguintes 

verbas indenizatórias: 1-R$100.000,00 (cem mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devendo a quantia ser corrigida 

monetariamente pelo I.N.P.C. a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e 

acrescida de juros moratórios legais (1% ao mês) a partir da data do 

acidente (súmula 54 STJ); 2-R$2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), a 

título de indenização pelos danos emergentes, devendo a quantia ser 

corrigida monetariamente pelo I.N.P.C. a partir do desembolso (súmula 43 

STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação. 3-pensão 

mensal à autora DÉBORA DOS SANTOS PINTO no valor correspondente a 

2/3 do salário mínimo vigente, com termo inicial a data em que a vítima 

completaria 14 anos e data final o dia em que a vítima completaria 25 anos 

de idade, e a partir daí, na proporção de 1/3 do salário mínimo vigente até a 

data em que a vítima completaria 65 anos de idade, levando-se em 

consideração o valor do salário mínimo na data do arbitramento, com 

incidência de juros de mora de 1 % ao mês e correção monetária - INPC, a 

partir da data da sentença, cujo pagamento deverá ser realizado de 

imediato, numa única parcela, através de liquidação de cálculos. JULGO 

IMPROCEDENTE a denunciação à lide promovida pela requerida Auto Posto 

Mirr LTDA em face de Ronaldo da Cruz Alves de Abreu, pelos 

fundamentos expostos na decisão. Em face da sucumbência, condeno a 

ré ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, 

incisos I a IV do C.P.C.). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006002-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE LEA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006002-07.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JANE LEA SOARES RÉU: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos, etc... Diante 

da justificativa e documento apresentado, defiro a gratuidade da justiça. 

Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Postergo à análise 

do pedido de tutela de urgência após à resposta do Requerido. Caceres, 

23 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001764-47.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 99 de 743



BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ROSALVO CARNEIRO Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

DO BRASIL em face de ROSALVO CARNEIRO. No curso da ação 

sobreveio requerimento do devedor no id. 24068306 informando ter 

ingressado com ação de recuperação judicial, protocolada sob o n. 

1002456-41.2019.8.11.0006 junto ao Juízo da 2ª Vara cível. Fez destaque 

quanto ao deferimento do processamento da recuperação judicial e em 

razão disso, dada a blindagem de 180 dias deferida nos autos de 

recuperação judicial, requereu então que a presente ação de execução 

seja suspensa pelo mesmo prazo. Com o seu requerimento, fez constar 

cópia da decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial. 

Intimado, o credor se manifestou no id. 24561422 aduzindo que é indevida 

a inclusão do devedor no regime de recuperação judicial e sustentou a 

possibilidade de constrição de bens não essenciais ao desenvolvimento 

da atividade empresarial. Em razão disso, requereu o prosseguimento da 

ação de execução e a juntada de declaração da essencialidade de bens 

do seu patrimônio, a fim de que seja permitida a constrição dos bens não 

essenciais. Pois bem. No tocante legitimidade ou possibilidade jurídica do 

devedor ROSALVO CARNEIRO integrar grupo empresarial em regime de 

recuperação judicial não deve ser questão a ser ventilada nestes autos, 

tampouco objeto de deliberação deste Juízo, pois, a questão deve ser 

submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Além disso, a 

suspensão da presente ação de execução se impõe. Conforme se nota da 

cópia da decisão juntada pelo devedor, o Juízo de recuperação deferiu a 

chamada “blindagem” pelo período de 180 dias. Senão, vejamos o trecho 

da decisão: “12 - Considerando o prazo de blindagem de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da publicação da decisão que concede o 

Processamento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 6°, §4°, da 

Lei n° 11.101/2005, pelo qual ficam suspensas ações e execuções contra 

o devedor, defiro o pedido formulado para que se oficie ao Cartório 

Privativo de Protesto desta Comarca, para que se abstenham e de lavrar 

qualquer protesto contra a devedora, bem como ao SERASA e SPC, e 

demais órgãos congêneres, para que se abstenham de incluir o nome da 

requerente, ou caso já tenha incluído, que promova à imediata exclusão, 

com relação aos títulos cuja exigibilidade encontra-se suspensa por conta 

desta ação.” (id. 24068312 - Pág. 7). O benefício da “blindagem” 

encontra-se previsto na Lei 11.101/2005. In verbis: “Art. 6º A decretação 

da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário.” (g.n.). Vê-se que a única exceção prevista na legislação de 

regência refere-se às demandas onde se postulam quantias ilíquidas (art. 

6°, §1°). Sendo assim, se tratando este processo de demanda executiva 

de quantia líquida onde se postula contra o devedor, recuperando em ação 

de recuperação judicial, e havendo naquela demanda o benefício da 

“blindagem” deferido e ainda em curso, outro caminho não há senão a 

suspensão da presente ação executiva, não cabendo a este Juízo 

deliberar sobre a adequação da pessoa do devedor ao contexto da 

recuperação judicial conduzida por outro Juízo. É como decido! Ante o 

exposto, SUSPENDO A PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA enquanto perdurar 

os efeitos da “blindagem” emanados da ação de recuperação judicial n. 

1002456-41.2019.8.11.0006 em curso no Juízo da 2ª Vara. Caberá ao 

credor informar este processo quando findado o período de suspensão 

produzido e emanado da ação de recuperação judicial. Intimo as partes do 

teor desta decisão mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 

Havendo provocação de quaisquer das partes, retorne concluso para 

análise. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005708-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES COSTA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005708-52.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARIA DE LOURDES 

COSTA MARTINS, FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes na 

petição de id. para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso III c/c 487, III, 

alínea b, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas. Intime-se. Após, 

arquive-se. Cáceres/MT, 23 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003159-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MONTEIRO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003159-69.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ANDREA MONTEIRO FERREIRA EXECUTADO: MARIA 

MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA Cuida-se de execução de sentença. 

Na manifestação de id. 25853139 a Credora informa o cumprimento da 

obrigação pela Devedora. Isto posto, julgo extinta a obrigação. Sem 

custas. Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 23 de janeiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006096-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LIDER KM EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 1006096-52.2019.8.11.0006 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: MAGAZINE LIDER KM EIRELI A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas já recolhidas. 

Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Caceres, 23 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004403-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004403-33.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOCIMAR DOS 

SANTOS Cuida-se de ação de busca e apreensão. A parte Autora foi 

intimada por duas vezes para manifestar sobre o resultado negativo da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 100 de 743



busca do veículo e ficou inerte. O processo esta paralisado desde o mês 

de outubro sem qualquer demonstração de interesse pela Autora. Assim, 

diante da desídia, julgo extinto estes autos sem resolução do mérito. 

Custas já recolhidas. Intime-se. Após o decurso do prazo recursal, 

arquive-se. Caceres, 23 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000003-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS AVELINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Eduardo Ribeiro (IMPETRADO)

Marcos Eduardo Ribeiro (IMPETRADO)

 

Certifico que o v.acórdão transitou em julgado em25/11/2019

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002410-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERARDO ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 23 de 

janeiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165799 Nr: 2856-48.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ajuizada por 

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual há nos autos informação do pagamento da RPV (fl. 58).

À fl. 188 o feito foi suspenso até julgamento dos embargos de declaração 

no Tema 810 de Repercussão Geral do STF.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

De início, com o julgamento dos embargos de declaração no Tema 810 de 

Repercussão Geral, que fundamentou a decisão retro, promovo o 

levantamento da suspensão do feito, bem como seu regular 

prosseguimento.

 Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada (fl. 58) nas 

contas indicadas pela parte credora;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171456 Nr: 7379-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI RANGEL ORTIZ, PEDRO FIDELIS DA 

SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT, WAGNER LEITE DA COSTA PIRES - OAB:12.829

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra CLEUSELI 

RANGEL ORTIZ e PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO e, em consequência, 

EXTINGUIR o presente feito com resolução de mérito, forte no art. 487, 

inciso I, do CPC, para: I) RECONHECER a prática de atos de improbidade 

administrativa pelos reus em razão de a conduta incidir no artigo 11, caput, 

da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-OS, individualmente, com fundamento no 

artigo 12, incisos I e III, da LIA, à seguinte pena: 1) multa civil a cada um 

dos réus no montante de 05 (cinco) vezes o valor da maior remuneração 

percebida pela servidora à época dos fatos;b)Custas e despesas 

processuais pelos vencidos. Sem honorários na forma da lei;c)Após o 

trânsito em julgado, comunique-se a Receita Federal e Justiça Eleitoral dos 

termos desta decisão, bem como tornem os autos conclusos para 

anotação correspondente no Cadastro Nacional de condenados por 

improbidade administrativa (CNJ);d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 197615 Nr: 2035-73.2016.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ROBSON MÁXIMO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dos autos que o Executado efetuou o pagamento dos valores inicias das 

requisições, sem o acréscimo referente à mora e/ou juros apontados nas 

planilhas de atualização de fls. 69/70.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para a conta de 

titularidade da parte credora;

b) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto aos valores recebidos e sobre possível interesse na 

mora e/ou juros, sob pena de preclusão e extinção do feito;

c) Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

volvem-me os autos conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 5574-57.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAL GALDINO DELGADO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOCIMAL 

GALDINO DELGADO JUNIOR contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há nos autos somente informação do pagamento da RPV referente 

aos valores dos honorários (fl. 193).
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É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com o pagamento da RPV referente aos honorários, o numerário 

adimplido deverá ser liberado na conta indicada pelo causídico.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada (fl. 193) para a 

conta indicada pela parte credora;

b) Intime-se o Executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize o 

pagamento da RPV referente ao valor principal;

c) Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

volvem-me os autos conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180817 Nr: 2743-60.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODNEI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE TURDERA - OAB:9714B, RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - 

OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;c)Sem custas 

e sem honorários, em razão da gratuidade de Justiça;d)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. a)JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC/2015;b)Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, 

forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;c)Sem custas e sem honorários, em 

razão da gratuidade de Justiça;d)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190726 Nr: 8736-84.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: SERAFIM RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SERAFIM 

RODRIGUES DE SOUSA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, na qual há nos autos informação do pagamento da RPV 

(fls. 83/88).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para as 

contas de titularidade das partes credoras;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 131684 Nr: 350-07.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por 

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há nos autos informação do pagamento das RPV (fls. 78/79).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para a 

conta de titularidade da parte credora;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 9683-85.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE 

LIMA - OAB:10.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ajuizada por MIRIELE 

GARCIA RIBEIRO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há nos 

autos informação do pagamento da RPV (fls. 108/109).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para a 

conta de titularidade da parte credora;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166454 Nr: 3412-50.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇAO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 (a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15 para CONDENAR a requerida a pagar a título 

de danos morais à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 
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incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”);(b)Processo não sujeito ao reexame necessário, forte o art. 

496, §3º, I do CPC/15;(c)Sem custas. Honorários advocatícios pela 

requerida fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, 

§§ 2º e 3º, I do CPC/15;(d)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 8122 Nr: 667-25.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA COSTA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC;b)Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada (fl. 465) para 

a conta indicada pela parte credora, sem destacamento do valor referente 

aos honorários contratuais;c)Ausente informação acerca do recolhimento 

das deduções fiscais pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão 

competente;d)Sem custas e sem honorários; e)Após, transitada em 

julgado e cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito;f)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 234181 Nr: 3940-45.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR CROZETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, decido:a)SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA e determino que os autos sejam remetidos, com urgência, 

ao Excelentíssimo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a 

quem compete dirimir a questão, nos termos do artigo 105, I, “d” da 

Constituição Federal e artigo 195 do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, devendo a remessa ser feita por meio de ofício, na 

forma do artigo 118, I, do CPC;b)Às providências. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Pelo exposto, decido:a)SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA e determino que os autos sejam remetidos, com urgência, 

ao Excelentíssimo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a 

quem compete dirimir a questão, nos termos do artigo 105, I, “d” da 

Constituição Federal e artigo 195 do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, devendo a remessa ser feita por meio de ofício, na 

forma do artigo 118, I, do CPC;b)Às providências. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 163068 Nr: 360-46.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ajuizada por 

SOLANGE HELENA SVERSUTH contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há nos autos informação do pagamento da RPV (fl. 68).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada (fl. 68) na 

conta indicada pela parte credora;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132330 Nr: 1078-48.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ajuizada por 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

na qual há nos autos informação do pagamento da RPV (fl. 72).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para a 

conta indicada pela parte credora (fl. 60);

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY WITTER NASCIMENTO SOBREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000174-93.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:WISLEY WITTER 

NASCIMENTO SOBREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR 

OLAVO DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000179-18.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLAUDIA 

FABIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006833-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA CRUZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. QUADROS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO 

DO REQUERIDO QUE VERSA SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002491-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE SOUZA NEVES (EXECUTADO)

 

INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DO EXECUTADO EM 5 DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006764-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006381-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007713-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007713-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LINDOMAR VENTURA DE 

SOUSA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos, etc. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consiste o pedido de tutela de urgência na declaração de rescisão do 

contrato havido entre as partes, bem como que as Requeridas sejam 

compelidas e não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome do Autor. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Entretanto, em que pese os argumentos 

trazidos pela Requerente, observa-se a ausência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, posto que os fatos narrados e 

documentos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar 

questões de grande significância na relação contratual em pauta. Assim, 

tem-se que o direito reclamado depende de dilação probatória. Portanto, 
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não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002987-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CORREA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimo parte autora para que no prazo legal, indique bens a ser 

penhoráveis, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003487-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

ANA TEREZA GARCIA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES DE MORAIS OAB - SP183461 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o recorrente, para que no prazo legal, conforme os termos do art 

1007 CPC em seu § 4º, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob 

pena de deserção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010734-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos 

autos endereço atualizado da parte Requerida, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006338-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO o Requerente, para que apresente o endereço atualizado da parte 

Requerida nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010462-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO JOSE CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(EXECUTADO)

 

INTIMO o Exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Requerente para juntar ao autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, documento que comprove sua Insuficiência Financeira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007571-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA GOMES DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA OAB - MT4521 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o REQUERENTE para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005770-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FANAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNEMAT (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO CANDIDO DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Marcio José da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES OAB - MT25204/O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007713-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA PELLINI GUIZELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA OAB - MT20411/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000181-85.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MILENA PELLINI 

GUIZELIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

BERTAGLIA DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO CANDIDO DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Marcio José da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES OAB - MT25204/O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007535-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A EXEQUENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003341-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE DE ABREU (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MORAIS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o EXEQUENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito. sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ORTIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LINO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMO o REQUERENTE para que no prazo de 10 (DEZ) dias, manifeste a 

cerda da juntada de ID:20067435, com a finalidade de fornecer endereço 

atualizado do REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RONDON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001832-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DEIVYSON CALDAS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013523-59.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/06/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAR o INTERESSADO, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste fornecendo endereço atualizado do requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FATIMA DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001620-39.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO 

GARCIA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A Vistos, em correição. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Luiz Antonio Garcia em face de Claro TV, a fim 

de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido 

com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. 

Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a 

Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5065770 17031317310605200000005014662

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENACCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENACCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001621-24.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO 

GARCIA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos, em correição. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de danos morais e tutela de urgência proposta por Luiz 

Antonio Garcia em face de NPL I, a fim de que seja efetuada a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o 

Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por 

uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de 

tutela específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5057252 17031317070902200000005006384

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001621-24.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO 

GARCIA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos, em correição. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de danos morais e tutela de urgência proposta por Luiz 

Antonio Garcia em face de NPL I, a fim de que seja efetuada a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o 

Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por 

uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de 

tutela específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5057252 17031317070902200000005006384

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011303-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILPERES FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

MARISOL MARTINEZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004126-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZE CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004126-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SUZE CARDOSO DE BARROS 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Em análise aos 

autos, verifica-se que a correspondência foi devolvida devido ao 

endereço insuficiente. Dessa forma, em audiência de conciliação foi 

peticionado pela parte Requerente o prazo de 10 (dez) dias, para que 

possa colacionar nos autos endereço atualizado da parte Requerida. 

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo Requerente, concedendo o 

prazo de 10 (dez) dias para colacionar nos autos endereço atualizado da 

parte Requerida, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Após, 

tendo informado, designe nova data para audiência de conciliação e 

intime-se as partes. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de 

dezembro de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003811-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1003811-91.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANGELA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, em correição. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

danos morais e tutela de urgência proposta por Rosangela Maria da Silva 

em face de Banco Bradesco S.A., a fim de que seja efetuada a exclusão 

do nome da Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, a 

Requerente alega que foi surpreendida com o seu nome negativado por 

uma suposta dívida junto à Reclamada e que “desconhece a origem de 

todas as restrições em seu nome, merecem serem todas canceladas uma 

vez que são indevidas”, razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceituam os artigos 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que existem outras inscrições do nome da Requerente nos 

cadastros de restrição ao crédito, inclusive de empresas distintas. Desse 

modo, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da parte autora dos 

cadastros de restrição ao crédito, por entender que a retirada da 

anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o status do 

nome do Requerente naquele órgão diante das outras anotações 

existentes. Assim, nos termos dos dispositivos legais retro apontados, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se a parte promovida por meio eletrônico, em 

conformidade com o Provimento nº 38/2015 - CGJ, com as advertências 

do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei nº 9.099/95. Caso o CNPJ 

cadastrado não seja o vinculado junto ao DAJE, intime-se a parte autora 

para colacionar os autos, no prazo de 05 dias, CNPJ que viabilize a 

citação. Caso a empresa promovida ainda não seja cadastrada junto ao 

DAJE, proceda-se a citação via carta com recebimento de AR. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/01/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS MANIFESTE SOBRE O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002886-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 05/07/2019 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005971-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS - AMAC 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CHAVES WEST OAB - MT11698-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/03/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000605-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOVANIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INDEFIRO os 

pedidos formulados pelo Requerente no ID n. 1434784. Insta registrar que 

incumbe a parte autora a produção de prova do direito alegado e não ao 

Juízo. Nesse sentido, tem-se que o Requerente foi intimado, na pessoa do 

seu representante legal, para proceder a juntada de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível, as se reservou a juntar o mesmo 

documento acostado com a inicial, qual seja, Consulta virtual realizado pelo 

Boa Vista Serviços. Feitas as considerações acima, passo a análise da 

demanda. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 

do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de 

urgência sobre retirada do nome do Requerente dos Cadastros de 

Proteção ao Crédito, considerando que, segundo alega, desconhece a 

origem do débito que originou a negativação, posto que nunca celebrou 

contrato com a empresa ora Requerida. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de indeferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Entretanto, em 

que pese os argumentos trazidos pelo Requerente, observa-se a 

ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, posto 

que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são insuficientes 

para demonstrar questões de grande significância na relação contratual 

em pauta como. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Designe-se nova data para realização de audiência para tentativa de 

conciliação . Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

maio de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 
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de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011723-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DO RECLAMADO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MUINARSKI HARTHCOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO ATUAL QUE COMPROVE 

SUA HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-25.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALMIR 

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-10.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALMIR 

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-92.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALMIR 

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 10/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira

 Cod. Proc.: 179048 Nr: 1653-17.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WLADIMIR COLMAN DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

Decido.

A querelada Marilucy Silva está sendo imputada a prática do delito de 

calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, como incurso do artigo 

141, III, do Código Penal o qual prevê verbis:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, 

se qualquer dos crimes é cometido:

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação 

da calúnia, da difamação ou da injúria.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto a 

autoria, quanto a materialidade acerca da prática do delito praticado 

restaram devidamente comprovadas nos autos.

 A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de 

ocorrência n.º 2014.269920 (fls. 14/16), corroborado pelos informes orais 

colhidos na fase inquisitorial.

 A autoria, por sua vez, também encontra total subsidio nas provas 

colhidas nos autos, sendo certo e indubitável que a denunciada praticou o 

crime pelo qual está sendo acusada, tendo em vista a declaração da 

testemunha em sede judicial.

O depoimento da testemunha Antônio Carlos Jorge, em juízo (fl. 44 CD-R), 

relata que estava presente no ocorrido, juntamente com a direção da 
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escola, os ânimos estavam exaltados, que em determinado momento a 

querelada Marilucy, proferiu a acusação contra o querelante, dizendo que 

o senhor Wladimir “batia em sua esposa”.

Relata ainda, que o querelante em momento algum proferiu contra a 

querelada palavra ofensiva, ou de baixo calão, e que logo ao ouvir a 

acusação feita a ele, retirou-se da sala.

O relato da testemunha coaduna-se com as alegações do querelado em 

fase inquisitorial, e também em juízo, não havendo desconformidade.

A requerelada Marilucy Silva nega os fatos, dizendo que não proferiu as 

palavras caluniosas, dizendo ainda que foi ofendida pelo querelante, com 

palavras obscenas e de humilhação.

Contudo, a querelada não apresentou nenhuma prova que pudesse 

corroborar com a versão apresentada.

Sendo assim, as alegações da testemunha são firmes e uníssonas tanto 

em sede policial, quanto em juízo, ao afirmar que a querelada imputou fato 

definido como crime falsamente ao querelante, atribuindo-se de forma 

induvidosa os elementos descritos no tipo penal.

A defesa alega que a querelada deve ser absolvida, ante a suposta troca 

de acusações entre as partes, não tendo a intenção de ofender a honra 

do querelante.

 Contudo, a testemunha é firme quando relata que não houve troca de 

ofensas, apenas a querelada proferiu acusações, quanto ao motivo é 

irrelevante, pois a vítima não deu causa aparente.

Sendo assim, as alegações da defesa não merece prosperar, pois a 

conduta praticada independe de dolo.

Conclui-se pelas provas amealhadas aos autos que restou devidamente 

comprovada a prática do delito.

POSTO ISSO, julgo procedente, para condenar a denunciada MARILUCY 

SILVA, brasileira, natural de Cáceres/MT, nascido no dia 04/02/1966, RG: 

462.664-8 SSP/MT, filha de Moacyr Silva e Ana Maria Mesquita Silva, 

funcionária pública municipal, residente e domiciliado na Praça Duque de 

Caxias, nº. 184, bairro Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, pela prática 

do delito previsto no artigo 138 do Código Penal, como incurso do artigo 

141, III, do Código Penal.

 Passo assim, à dosimetria da pena.

“O delito previsto no artigo 138 do Código Penal prevê pena de detenção, 

de seis meses a dois anos, e multa.”

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do CP, denoto que: 

a culpabilidade do agente resta evidenciada, na medida em que, sendo 

pessoa esclarecida e capaz, tinha conhecimento da ilicitude do seu ato. 

Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré não possui maus 

antecedentes, conforme certidão juntada às fls. 24. Quanto à 

personalidade ou conduta social, nada consta nos autos. Os motivos do 

crime nada constam nos autos. As circunstâncias são normais da 

espécie. As consequências inserem-se na própria tipicidade do delito.

 Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de 

detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a 

serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem 

consideradas, contudo, reconheço incidência da causa de aumento 

prevista no artigo 141, III, do Código Penal, vez que a calunia foi proferida 

mediante varias pessoas, devendo aumenta a pena em 1/3 (um terço), 

portanto, encontra-se a pena 08 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) 

dias-multa, à qual à míngua de outras causas modificativas, Torno-a 

Definitiva.

Nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59, do CP não desabonam a ré a ponto de impedir 

a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação 

penal a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma restritiva de 

direito, qual será proposta pelo juízo da execução penal.

Isento a ré do pagamento de custas e despesas processuais por ser 

pobre na acepção jurídica do termo.

Após certificado o trânsito em julgado:

- Lance lhe o nome da ré no ‘Rol dos Culpados’;

-Comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação, ao Instituto 

Nacional de Identificação e ao Infoseg;

- Em razão da portaria conjunta n.º 514/2019-PRES/CGJ - do novo sistema 

de controle informatizado da execução penal (SEEU), remetam-se cópia 

dos autos ao Distribuidor para a remessa dos mesmos à Vara competente 

JUNTAMENTE com a Guia de Execução Penal definitiva.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172339 Nr: 8021-76.2014.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLAUDINEI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO GOMES PEREIRA - 

OAB:21.073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17.614

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

FINAIS NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184295 Nr: 4804-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA, WELLINGTON DA 

SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos etc,

I - Da defesa escrita (§ 1º, Art. 55, Lei 11.343/2006).

O réu reserva-se para contestar as questões de mérito imputadas na 

exordial acusatória na ocasião das alegações finais (fls. 122).

Portanto, Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO a denúncia 

carreada aos autos, dando o acusado como incurso nas sanções nela 

imputadas.

 III - DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02/08/2018, 

às 13h00min. (Art. 56, Lei 11.343/2006).

IV - Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do 

acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 

sucessivamente, ao representante do Ministério Público e à ilustre defesa 

dos acusados, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos 

para cada um, prorrogável por mais 10 (dez) (Art. 56, Lei 11.343/2006).

V - CITE-SE e intime-se o réu.

VI - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184295 Nr: 4804-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA, WELLINGTON DA 

SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184295 Nr: 4804-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA, WELLINGTON DA 

SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos etc,

Necessária a readequação da pauta de audiências, redesigno o ato 

processual para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intime-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259406 Nr: 385-49.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF BISPO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:MT 22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 14.374

 Vistos etc,

Diante da informação da ocorrência de tortura/maus tratos em desfavor do 

autuado, determino a realização de exame de corpo de delito no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. Após, remetam-se ao Ministério Público para 

adoção das medidas cabíveis, ante as informações que o autuado prestou 

nessa audiência. Determino ao Diretor da unidade que providencie o 

tratamento médico necessário ao autuado haja vista encontrar-se baleado.

 Quanto à prisão preventiva, para que o decreto seja revogado, mister se 

faz a observância ao Art. 316 do Código de Processo Penal, o qual 

viabiliza a revogação quando demonstrada a inexistência de motivos para 

que esta subsista. Contudo, malgrado as alegações da ilustre defesa, não 

vislumbro, neste momento, quaisquer alterações que indiquem a 

superveniente ausência dos requisitos ensejadores de sua prisão, de 

modo que imperativa a manutenção da mesma, mormente quando o 

autuado possui condenação por crime doloso contra a vida, já respondeu 

por crimes de violência contra a mulher, responde por crime contra o 

patrimônio (cód. 144688) e responde atualmente por processo de violência 

domestica contra mulher (cód. 251921). Aguarde o aporte do IP, vista ao 

Ministério Público para os fins legais e arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247925 Nr: 2550-06.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN SANTANA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANTUNES DE 

MIRANDA SÁ - OAB:6395-B

 Intimar os Advogados do Denunciado, Dr. MIGUEL ANTUNES DE MIRANDA 

SÁ, para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247497 Nr: 2194-11.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. MIGUEL ANTUNES DE MIRANDA 

SÁ, para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184295 Nr: 4804-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA, WELLINGTON DA 

SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de folgas 

compensatórias no período de 24 a 28 de junho da 2019, devidamente 

deferidas pelo Presidente do TJMT, redesigno o ato para 26/09/2019 às 

15h25min.

Ciência ao Ministério Público e intime-se a Defesa.

Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255185 Nr: 7779-44.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARULLER ALMEIDA LIMA, AUGUSTO CESAR 

DE LIMA, JOSE HENRIQUE COELHO COUTINHO MAYER, IGOR ALEXANDRE 

SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25731/O

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

JOSÉ HENRIQUE COELHO COUTINHO MAYER CONSTANTE NO POLO 

PASSIVO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES 

FINAIS NOS AUTOS, EM RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 252532 Nr: 5838-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIZEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 Vieram os autos conclusos.É o relatório.Decido.Analisando os autos, 

verifico a desnecessidade de desclassificação da capitulação procedida 

na exordial acusatória em desfavor do réu.De forma inicial, observo que o 

acusado se defenderá dos fatos descritos na denúncia, e não pela 

capitulação procedida pela mesma, ou seja, o réu deverá se defender de 

eventual porte de arma de fogo, sendo que o calibre sendo restrito ou de 

uso permitido, apenas deverá ser analisado em momento final na sentença 

processual, caso haja condenação do réu.Ocorre que os tipos penais 

descritos no art. 14 e 16, ambos da Lei 10.826/03, são idênticos, sendo 

que a única alteração existente entre ambos é no sentido de que o art. 16, 

engloba mais condutas, além de relaciona-se a arma de fogo de uso 

restrito, mas a descrição fática em si, é semelhante, o que permite 

eventualmente a aplicação do art. 383, do Código de Processo Penal, se 

necessário.Assim, ainda que possível a discussão em questão, me parece 

desnecessário a sua análise neste momento processual, já que poderá 

ser melhor analisado o alegado em sentença penal condenatória, sem 

nenhum prejuízo às partes.Assim, REJEITO a preliminar descrita pela 

defesa em fls. 57/59, e não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e 

causas de extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/04/2020, às 15h40, oportunidade em que será 

tomada a declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do réu, tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP. 
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Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208937 Nr: 9329-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fls. 144, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, RECEBO os Embargos de Declaração com 

Efeitos Infringentes de fls. 143.

 Tendo em vista que o embargante já apresentou suas razões às fls. 143, 

vista ao embargado para contra-arrazoar, no prazo de 08 (oito) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232047 Nr: 2437-86.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BATISTA DA SILVA, JOILE KLEITON 

DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ante o exposto, declino a competência, devendo os autos serem 

encaminhados imediatamente ao d. Juízo competente, qual seja, à Justiça 

Federal Subseção Judiciária desta Comarca. Procedam-se às baixas e 

anotações necessárias.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 12275-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEITE, ANA PAULA 

SZUBRIS RIBEIRO, ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Autos n° 12275-87.2017.811.0006 – Cód. 227147

Vistos.

 Cumpra-se a decisão de fls. 223, oficiando-se conforme determinado, 

oficiando-se ao Juízo Deprecado solicitando informações acerca do 

cumprimento da missiva precatória expedida para a oitiva da testemunha 

Gabriel Castella Cardoso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 188803 Nr: 7488-83.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Ante o fato de que até a presente data não houve recebimento de 

denúncia, manifeste-se o Ministério Público em relação a eventual 

prescrição virtual.

Caso não concorde, desde já poderá ofertar denúncia substitutiva à 

existente na exordial ou aditamento a esta, para fins de análise por este 

Juízo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148547 Nr: 7055-84.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que 

faço para ABSOLVER o acusado APARECIDO FERREIRA DA SILVA da 

prática do crime previsto no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, sob o manto 

da excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 386, VI, do 

Código de Processo Penal).Transitada em julgado esta sentença, 

promovam-se as devidas baixas e anotações devidas. Determino que o 

Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação.Sem custas.P.R.I.C.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158378 Nr: 6116-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON PEREIRA RODRIGUES, LENILTON 

PAULA DE MELO, CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672, NAIANY RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:38603/GO, ROGÉRIO RAMOS VARANDA JÚNIOR - OAB:13.674

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE CONSTANTE NO POLO PASSIVO, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTE CONTRA-RAZÕES DE 

APELAÇÃO NOS AUTOS ACIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238514 Nr: 6991-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PEREIRA BASILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

acusado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo.Assim, não estando presentes 

qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com 

fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO a 

liberdade provisória ao acusado Josué Pereira Basilo, mediante a 

aceitação das condições que serão impostas nesta oportunidade.O 

restabelecimento da liberdade ao beneficiário deverá ser realizado 

mediante a aceitação e cumprimento das seguintes condições:1) 

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;2) 

Não se ausentar do território da comarca onde reside sem prévia 

comunicação ao juízo criminal;3) abster-se da prática de crimes ou 

contravenções penais;Aceitas as condições, e advertido o beneficiário de 

que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão, cumpra-se, SERVINDO A PRESENTE 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO.Determino a juntada do laudo definitivo das drogas apreendidas, 

após juntata. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 255521 Nr: 8010-71.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON EMANUEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para: CONDENAR o 

réu Elivelton Emanuel de Jesus nas sanções do artigo 157, caput, do 

Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias 

multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente, em 

regime inicial semiaberto.Deixo de aplicar a detração penal eis que a 

mesma não modificará o atual regime de pena do réu.Deixo de aplicar a 

disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a 

vítima não formulou pedido formal para reparação de qualquer dano.A 

respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: 

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 

fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal 

Comentado, 8ª ed. pág. 387).Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser 

devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos. Diante do 

regime inicial fixado para o cumprimento da pena (semiaberto), concedo ao 

réu o direito de apelar em liberdade, servindo cópia da presente como 

alvará de soltura em seu favor, se por al, não estiver preso.Custas pelo 

réu.Por fim, transitando em julgado a presente sentença, lance-se o nome 

do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de execução definitiva com 

traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247151 Nr: 1934-31.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVID MAGALHÃES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, 

Filiação: Ana Luiza Magalhães de Almeida e Juvenal Ferreira, data de 

nascimento: 21/09/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

gradeador de plantação, Telefone (65) 99341-7134. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação 

para:ABSOLVER o acusado DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, da prática 

dos crimes previstos nos artigos 311, do Código Penal, sob o manto do 

brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal); bem como CONDENÁ-LO pela prática do crime previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal pátrio (primeiro fato descrito na exordial), à 

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, a qual substituo por uma restritiva de direitos, nos termos do 

§2º, do mesmo artigo, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.Diante o 

regime aplicado para o cumprimento da pena (aberto), concedo ao 

acusado o direito de apelar em liberdade.Os bens lícitos deverão ser 

devolvidos aos seus proprietários legítimos, os ilícitos, desde já determino 

o perdimento em favor da União.Custas pelo réu.Transitando em julgado a 

presente decisão, lance-se o nome do réu condenado no rol dos 

culpados, expeça-se guia de execução com traslado das peças 

obrigatórias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 22 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158152 Nr: 5876-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OROZIMBO MEDEIROS, ERIEZE 

FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA, ELSON COIMBRA 

CALADO, ROSANA FERREIRA DA SILVA PROENÇA, VALMIR DE 

OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", EDSON GOMES DE 

CARVALHO - OAB:19970/0, REINALDO DE OLIVEIRA DE ASSIS - 

OAB:11.468, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2020 ÀS 15H20MIN, NOS 

AUTOS ACIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 258976 Nr: 29-54.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO JOSE DE VILLA MORAES, ENDRIEU 

VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo. Assim, não estando presentes 

qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com 

fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, CONCEDO a 

liberdade provisória ao flagrado Iago Jose de Villa Moraes, mediante 

aceitação das condições que serão impostas nesta oportunidade.O 

restabelecimento da liberdade ao beneficiário deverá ser realizado 

mediante a aceitação e cumprimento das seguintes condições:1) Declarar 

antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá 

ser encontrado de modo claro e preciso;2) Comunicar imediatamente ao 

juízo criminal da comarca a eventual mudança de endereço, fornecendo o 

novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;3) Comparecer a 

todos os atos processuais para os quais for intimado;4) abster-se da 

prática de crimes ou contravenções penais;Aceitas as condições e, e 

advertido ao beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas 

importará em imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se, 

servindo cópia da presente como alvará de soltura, se por outro motivo 

não estiver preso o flagrado Iago Jose de Villa Moraes.Registro, por 

derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova 

decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente 

considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.No mais, 

aguarde-se a citação dos réus.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001325-05.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. EXECUTADO: VANDERSON PINTO 

DA SILVA Vistos etc. PROCEDA-SE com a busca de endereço via 

‘Bacenjud’. Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se 

em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000092-02.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERREIRA DOS SANTOS CAMPOS (EXECUTADO)

JOSILAINE DE CAMPOS (EXECUTADO)

FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000092-02.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOSILAINE DE 

CAMPOS, FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS, ELZA FERREIRA 

DOS SANTOS CAMPOS Vistos etc. PROCEDA-SE com a busca de 

endereço via ‘Bacenjud’. Aportando a busca, ciência à parte autora para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se 

e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000773-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO KROHLING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000773-40.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RONALDO 

KROHLING Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, 

de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-51.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000102-51.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA EXECUTADO: 

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pedido de 

penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS 

PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO 

CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO 

CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 
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do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000327-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTANA DO BONFIM (EXECUTADO)

L. S. DO BONFIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000327-03.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: L. S. DO BONFIM 

- ME, LUCIANO SANTANA DO BONFIM Vistos etc. Defiro o pedido de 

penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS 

PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO 

CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO 

CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001574-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DREHER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001574-19.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ELCIO DREHER 

EIRELI - EPP Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, 

de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001521-72.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, 

de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 
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2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILAINE APARECIDA CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000535-21.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JOCILAINE 

APARECIDA CANDIDO Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001735-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001735-63.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, 

via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001732-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON ALVES DE SALES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001732-11.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: GELSON ALVES 

DE SALES - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001759-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BAPTISTA PAESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001759-91.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ARMANDO 

BAPTISTA PAESE Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001545-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001545-66.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ADMILSON DE 

SOUZA OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001598-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001598-47.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ALEXANDRA A. 

RIBEIRO GIL - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001618-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY LEMES BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001618-38.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JUCILEY LEMES 

BARROS - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001622-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C. HEMING DOS SANTOS LIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001622-75.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: M.C. HEMING DOS 

SANTOS LIRA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on 

line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001614-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA MEDRADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001614-98.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JOSE DA SILVA 

MEDRADO - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001704-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001704-09.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: CELSO LUIZ 

WONSOSKI Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, 

de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001004-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R L F VENEZIANO - ME (EXECUTADO)

ROSA LICIA FERREIRA VENEZIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001004-33.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: R L F 

VENEZIANO - ME, ROSA LICIA FERREIRA VENEZIANO Vistos etc. Defiro o 

pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a 

penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial 

prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – 

PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, 

§1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 

DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000474-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - 731.434.301-25 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAZEM ARMAZENS GERAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000474-63.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO PROCURADOR: RAMON DE 

OLIVEIRA MARTINS EXECUTADO: GOIAZEM ARMAZENS GERAIS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP Vistos etc. Defiro o pedido de 

penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS 

PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO 

CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO 

CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000953-22.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADILE BRANBATI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000953-22.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANADILE 

BRANBATI - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001085-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDI MESSIAS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001085-45.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ALEXANDI MESSIAS 

DA COSTA Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, 

de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 20 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000308-60.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA 

EXECUTADO: SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME Vistos 

etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 122 de 743



expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 20 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001576-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAREM CABRAL DA SILVA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001576-86.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ELISMAREM 

CABRAL DA SILVA DE SOUZA - ME Vistos etc. Defiro o pedido de 

penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS 

PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO 

CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO 

CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001008-36.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIEL FERNANDES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001008-36.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: TANIEL FERNANDES DA 

COSTA Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001531-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001531-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: LAERCIO 

FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o pedido 

de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS 

PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO 

CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO 

CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 
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04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001684-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. DE MEDEIROS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001684-18.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: E. A. DE MEDEIROS 

COMERCIO - ME Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

ALEXANDI MESSIAS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001086-30.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ALEXANDI MESSIAS 

DA COSTA, KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a 

penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial 

prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – 

PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, 

§1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 

DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000082-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAILDO CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000082-55.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: IVAILDO CARLOS DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 
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Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DA GUIA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000976-31.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ADEMILSON DA GUIA 

GONCALVES Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via 

Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000504-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVIANO LINCOLN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000504-98.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JUVIANO LINCOLN 

Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000322-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MARANGONI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARBOSA DE LIMA OAB - MT7690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DE ALMEIDA CALVO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000322-15.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA IZABEL MARANGONI COSTA RÉU: JULIA DE ALMEIDA 

CALVO Vistos etc. Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 
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Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a 

penhora, juntando aos autos o recibo de protocolamento de penhora de 

valores emitido pelo sistema Bacen Jud. Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 22 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (REQUERIDO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BAYER S.A (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN, IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, 

CLAUDIO ALVES PEREIRA, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA, ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA Vistos etc. Tendo em vista as 

decisões da Vice Presidência do TJMT, bem como do Superior Tribunal de 

Justiça ( Pedido de Tutela Provisória n. 2544- MT), os quais atribuíram 

efeito suspensivo aos atos de constrição e expropriação de bens 

pertencentes ao recuperando, até ulterior deliberação pelo Relator, 

entendo que devam ser reativadas as fiscalizações na empresa 

recuperanda por parte do Administrador Judicial, visando a efetividade e o 

estrito cumprimento das decisões proferidas pelo STJ e TJMT. Assim, 

determino que o recuperando forneça ao Administrador Judicial os 

documentos solicitados por este no id. 17093858, no prazo de 15 dias. Em 

vista disso, determino que seja dada continuidade e regularidade aos 

pagamentos mensais que estavam sendo feitos ao Administrador Judicial, 

nos prazos e condições fixados inicialmente. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 23 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140879 Nr: 4055-35.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alxandro Costa Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Costa Pinheiro - 

OAB:21482

 Código n. 140879

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 05 de fevereiro 

de 2020, às 16h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se. Requisite-se.

Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2019.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140879 Nr: 4055-35.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alxandro Costa Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Costa Pinheiro - 

OAB:21482

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do advogado do denunciado 

para que fique ciente da data da audiência designada, qual seja 05 de 

fevereiro de 2020 às 16h45min, para cumprimento do ato deprecato.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-82.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LUIZ NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000216-82.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EDGAR LUIZ NALIN 

REQUERIDO: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001174-05.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 1 - 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO OAB - MT27019/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-02.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ADAO 

RODRIGUES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOYCE DE 

OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO POLO PASSIVO: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MAXIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora da promovente para comparecer na audiencia de 

conciliação designada para o dia 04 de março de 2020, às 09hs 00min, a 

ser realizada na Sala de Audeincia de Conciliação Forum , na Av. 

Des.J.P.F.Mendes - Diamantino.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-84.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-17.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001764-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001764-79.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu qual o índice de 

correção monetária aplicável às condenações em face da fazenda 

pública, e tendo em vista que o cálculo da parte exequente não condiz 

com os parâmetros de correção monetária estabelecida pelo STF, somado 

a ausência de indicação do valor que entende devido pelo executado, 

manifeste-se o executado no prazo de 05 dias, indicando o valor que 

entende devido e, após, manifeste-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001770-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001770-86.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu qual o índice de 

correção monetária aplicável às condenações em face da fazenda 

pública, e tendo em vista que o cálculo da parte exequente não condiz 

com os parâmetros de correção monetária estabelecida pelo STF, somado 

a ausência de indicação do valor que entende devido pelo executado, 

manifeste-se o executado no prazo de 05 dias, indicando o valor que 

entende devido e, após, manifeste-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001765-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001765-64.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu qual o índice de 

correção monetária aplicável às condenações em face da fazenda 

pública, e tendo em vista que o cálculo da parte exequente não condiz 

com os parâmetros de correção monetária estabelecida pelo STF, somado 

a ausência de indicação do valor que entende devido pelo executado, 

manifeste-se o executado no prazo de 05 dias, indicando o valor que 

entende devido e, após, manifeste-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001766-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001766-49.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu qual o índice de 

correção monetária aplicável às condenações em face da fazenda 

pública, e tendo em vista que o cálculo da parte exequente não condiz 

com os parâmetros de correção monetária estabelecida pelo STF, somado 

a ausência de indicação do valor que entende devido pelo executado, 

manifeste-se o executado no prazo de 05 dias, indicando o valor que 

entende devido e, após, manifeste-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001767-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001767-34.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu qual o índice de 

correção monetária aplicável às condenações em face da fazenda 

pública, e tendo em vista que o cálculo da parte exequente não condiz 

com os parâmetros de correção monetária estabelecida pelo STF, somado 

a ausência de indicação do valor que entende devido pelo executado, 

manifeste-se o executado no prazo de 05 dias, indicando o valor que 

entende devido e, após, manifeste-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001768-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001768-19.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que 

o tema 810 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu qual o índice de 

correção monetária aplicável às condenações em face da fazenda 

pública, e tendo em vista que o cálculo da parte exequente não condiz 

com os parâmetros de correção monetária estabelecida pelo STF, somado 

a ausência de indicação do valor que entende devido pelo executado, 

manifeste-se o executado no prazo de 05 dias, indicando o valor que 

entende devido e, após, manifeste-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-47.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO OAB - MT1422/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO OAB - MT27019/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimar a procuradora da requerente para manifestar quanto 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS VASCONCELOS (AUTOR(A))

ROSIRAM FIALHO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JORGE ADRIANO DO VALLE SOUZA (AUTOR(A))

SIRLENE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA (AUTOR(A))

WANIA MARIA AUGUSTO (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA BARROS ALENCAR (AUTOR(A))

LUCIANE AGRIPINA DE BARROS (AUTOR(A))

MARIA HELENA MORAES DA COSTA (AUTOR(A))

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

MARLI DIAS DUARTES COIMBRA (AUTOR(A))

MARINA GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MIRIAN REGINA PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimar o procurador do promovente para querendo impugnar a 

contestação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON FREITAS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimar o procurador do promovente para querendo impugnar a 

contestação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002590-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NOGUEIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-93.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. DOBRI M. TEIXEIRA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSIVALDO DE SA TELLES (REQUERIDO)

 

Intimar a procuradora do exequente para retirar Certidão expedida na 

Secretaria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO OAB - MT27019/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000135-02.2020.8.11.0005. AUTOR: ADAO RODRIGUES DE SOUSA 

REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA., SERASA EXPERIAN Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). O autor narra na inicial que tentou realizar compra a prazo 

e teve sua solicitação de crédito negado, sendo surpreendido com a 

notícia de que havia sido negativado pela empresa ré por débito pago. 

Instruiu a inicial com documentos. Em análise dos autos, verifica-se que 

estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência. A probabilidade do direito encontra-se consubstanciada através 

dos documentos juntados aos autos, que demonstram que o autor foi 

negativado dois dias após o pagamento do boleto. Assim, considerando 

que conta se encontra devidamente paga, não há justificativa plausível 

para a inscrição, bem como para a manutenção do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por consequência, o perigo de dano 

também é evidente, pois no caso o autor está impossibilitado de realizar 

compras a prazo, prática comum em seu dia a dia, já que exerce a função 

de cabelereiro e realiza a compra de produtos com frequência, sem 

mencionar os demais efeitos da negativação junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Ademais, não há qualquer perigo de irreversibilidade no 

deferimento do provimento antecipado, uma vez que a reclamada poderá 

realizar a negativação do nome do autor e até mesmo cobrar o débito 

pelos meios ordinários, caso reste demonstrado durante a instrução 

processual que o débito não foi pago e que a negativação foi regular. 

Posto isso, defiro a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja 

notificada a requerida para que realize a baixa do nome do autor dos 

órgãos de proteção a o crédito referente ao débito discutido nos autos, no 

prazo impreterível de 24h, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 

30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor, sem prejuízo de suspensão dos serviços em caso 

de inadimplência de fatura atual. 2 - Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 4 - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 129 de 743



hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001233-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA OAB - MT26756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001233-56.2019.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEI TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os 

termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente cumpre 

esclarecer que a presente ação será julgada conexa com a ação nº 

1001046-48.2019.811.0005 em razão da semelhança dos fatos e da 

causa de pedir (art. 55 CPC). O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

anulação de débito com pedido de indenização por danos morais proposta 

por Valdinei Teodoro da Silva em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. O autor 

sustenta, em síntese, que era proprietário de um imóvel urbano, localizado 

no Jardim Alvorada, bairro Novo Diamantino, que foi vendido para o Sr. 

André Luiz de Oliveira Maranhão, que passou a ser o legítimo proprietário 

do referido imóvel, e que foi surpreendido com um débito de uma fatura de 

recuperação de consumo referente à Unidade Consumidora 42932-4. 

Alega que entrou em contato com a empresa ré para verificar os fatos, 

momento em que foi elucidado que o débito no montante de R$ 13.659,44 

referia-se ao TOI de nº 521872. Após, o autor fez a defesa administrativa, 

esclarecendo que a venda do imóvel ocorreu anterior à data da 

irregularidade apontada pela ré, de maneira que solicitou a anulação da 

cobrança constante no aviso de débito, bem como requereu a 

transferência dos lançamentos e serviços da UC para o nome do atual 

proprietário, Sr. André. No entanto, a ré negativou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, mesmo após ter realizado o pedido de 

transferência da titularidade. Assim, requer a efetiva transferência da 

titularidade do imóvel para o atual proprietário, bem como indenização por 

danos morais em decorrência da injustificada negativação. A ré, por sua 

vez, arguiu preliminar e, no mérito, argumentou a regularidade na cobrança 

e a legalidade da fatura de recuperação de consumo, bem como a 

possibilidade de negativação em razão de inadimplemento de tal fatura. 

Além disso, requereu em pedido contraposto o adimplemento da 

obrigação, pugnando ao fim, pela improcedência da ação. Primeiramente, 

rejeito a preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de 

perícia, eis que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes 

para proferir uma decisão segura sobre a causa. Afastada a preliminar, 

passo a análise do mérito. Inicialmente, verifica-se que se trata de relação 

consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da 

prova em favor do autor ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a 

teor do disposto no artigo 6º do Códex. Ademais, compete à parte autora 

apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à ré a 

apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito do 

autor (art. 373, II, CPC). De análise dos autos, verifica-se que a 

recuperação de consumo aqui discutida refere-se ao período no qual o 

autor ainda era o proprietário do imóvel, de maneira que seria, em tese, o 

responsável pelo débito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE OCUPANTE DA 

UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA 

TITULARIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMPROVADA. DIVIDA DE 

CONSUMO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA. INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO DA RÉ. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que o débito, tanto de agua como de energia 

elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de 

natureza propter rem. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de 

quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Na hipótese dos autos, 

através dos documentos juntados pela ré, quais sejam, comprovantes de 

endereço e matricula de seus filhos em escola no município de Maricá, 

restou incontroverso que a mudança de endereço da Ré ocorreu na forma 

como foi indicada em sua pela de defesa. Em caso de utilização indevida 

de energia por terceiro, caberá o corte e cobrança deste terceiro através 

dos meios ordinários, se houver locupletamento indevido, não cabendo em 

todo o caso a responsabilização do consumidor por não pagamento do 

serviço que não foi por ele utilizado. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

(TJ-RJ – APL: 0019038-12.2014.8.19.0031, Relator: Des (a). VALÉRIA 

DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/06/2019, DÉCIMA NONA 

CÂMARA CÍVEL) (grifei). No entanto, importante mencionar que a 

legalidade da recuperação de consumo já foi discutida no processo nº 

1001046-48.2019.811.0005, que foi julgado procedente, uma vez que a 

forma do cálculo, bem como o procedimento administrativo realizado pela 

ré não respeitaram o regulamento da ANEEL. Assim, considerando que o 

cálculo de recuperação de consumo também engloba o período em que o 

autor ainda era responsável pela UC, o entendimento aplicado naquele 

processo se aplica a este, de forma que é consequência o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito. Destarte, convém registrar 

que, é totalmente arbitrária a negativação do nome do autor em razão de 

débito que não respeitou a normativa da agência reguladora (ANEEL). 

Assim, evidente que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, após ser a ré cientificada de que ocorreu a venda do imóvel, 

além de ter expressamente pedido a transferência da titularidade, 

configura ato ilícito da reclamada. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. Quanto à análise do “quantum” 

indenizatório por danos morais em razão da inscrição indevida, entendo 

que in casu, aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma 

vez que o autor possui inscrições preexistentes que não estão sendo 

discutidas judicialmente, conforme se extrai da pesquisa realizada por 

este Juízo junto ao SPC que consta anexada aos autos. Assim não há o 

que se falar em indenização por danos morais. Nesse sentido: 

CADASTRO RESTRITIVO. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. SUMULA 385 STJ. 1 – A manutenção do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao credito, configura a insegurança 

do serviço, caracteriza o seu defeito e enseja o dever de indenizar os 

prejuízos daí advindos (Lei 8.078/90, art. 14, §1º). 2 – Entretanto, a 

preexistência de outras inscrições no rol de inadimplentes, afasta o direito 

do consumidor a indenização por dano moral (Súmula 385 STJ). (TJ-RJ – 

APL: 02680649020118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CÍVEL, 

Relator: MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2016, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2013) (grifei). Além 

disso, com relação à alteração de titularidade da Unidade Consumidora, 

importante consignar que o entendimento consolidado do STJ é no sentido 

de que as concessionárias de serviços essenciais (água, energia elétrica, 

etc.) não podem se recusar a transferir a titularidade em razão de débitos 

de antigos usuários, por se tratarem de débitos de natureza pessoal 

(propter persona), como é o caso. Entretanto, verifico não restar 

caracterizado o dano moral em razão da recusa de transferência da 

titularidade, uma vez que não há nos autos provas de que a transferência 

da titularidade foi solicitada antes da emissão da fatura de recuperação de 

consumo, ônus que incumbia ao autor. Assim vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DE CONSUMO 

POSTERIOR À VENDA DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE NÃO 

COMUNICADA À CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO 

RESCINDIDA. OBRIGAÇÃO PESSOAL, E NÃO PROPTER REM. RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR – AC: 0824212-50.2016.8.23.0010, 

Data de Publicação DJe 11/06/2019) (grifei). Apelação. Prestação de 

Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação anulatória de débitos c/c 

indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autor 

que afirmou ter sido locatário do imóvel e responsável pela unidade 

consumidora até a aquisição de imóvel próprio em maio/2007. Comprovado 

que o autor era responsável pelas faturas do imóvel adquirido na mesma 

época das faturas de consumo negativada. Correta declaração de 

inexigibilidade das faturas negativadas. Autor que alegou ter solicitado 

transferência de titularidade em maio/2007, não comprovando o pedido 

(prova positiva), ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). 

Concessionária que não pode produzir prova diabólica/negativa da não 

solicitação. Concessionaria que comprova que o primeiro registro 

referente a unidade consumidora é de 2011 e referente a ligação. 

Transferência de titularidade da unidade consumidora. Danos morais. 

Encerrada a relação locatícia, cabe ao locatário do imóvel requerer a 

alteração da titularidade da unidade de consumi de energia elétrica. 

Conduta negligente do usuário. Danos morais não configurados. Sentença 

mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP – AC 

1000890-03.2019.8.26.0180, Data de Julgamento: 16/12/2019, 34ª Câmara 

de Direito Privado) (grifei). Diante do exposto, ratifico a medida de urgência 

deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

DECLARAR inexigível o valor referente à fatura discutida nos autos; b) 

DETERMINAR a transferência da titularidade da UC 42932-4 para o real 

proprietário do imóvel, Sr. André Luiz de Oliveira Maranhão. Por 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado 

pela parte Ré, e extingo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001492-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001492-22.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RONALDO BENEDITO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

ABEL DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR TRINDADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001229-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ABEL DE 

OLIVEIRA PINTO, LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO, FABIO JUNIOR 

TRINDADE Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme autoriza os termos 

do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, trata-se de 

ação de reparação de danos por acidente de trânsito proposta por Heldo 

Pereira de Souza, em face de Espólio de Abel de Oliveira Pinto, Abel de 

Oliveira Pinto e Laura Regina de Arruda Ribeiro, todos qualificados nos 

autos. A parte autora sustenta que é possuidor do veículo FORD FIESTA 

SE, modelo Sedan, ano/modelo 2012/2013, placas OBK-6467, cor branca, 

e que no dia 14 de maio de 2017, aproximadamente às 22h30min 

estacionou o veículo em frente a sua residência, na cidade de Alto 

Paraguai, e logo após entrar ouviu um barulho do lado de fora, quando 

então constatou que alguém havia batido em seu veículo estacionado, e 

que se tratava do menor Abel, que não resistiu aos ferimentos e veio a 

óbito no local. Informa que em razão do acidente, o seu veículo ficou 

danificado, razão pela qual requer à reparação dos danos. Os requeridos 

Abel de Oliveira Pinto e Laura Regina de Arruda Ribeiro apresentaram 

contestação, alegando, em suma, que não possuem qualquer 

responsabilidade pelos danos causados pelo menor Abel, uma vez que no 

momento do acidente este último não estava sob a autoridade destes, além 

de informarem que desconheciam o fato do menor estar pilotando a 

motocicleta, atribuindo a responsabilidade pelo acidente ao proprietário da 

motocicleta, e, por consequência, pugnam pela improcedência do pedido 

inicial em relação a eles. O requerido Fabio Junior Trindade, alega 

preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a motocicleta 

envolvida no acidente é clonada e informa que no dia do acidente, a 

motocicleta de sua propriedade estava na cidade de Nova Mutum/MT. 

Argumenta que a motocicleta envolvida no acidente possui as mesmas 

características e placa idêntica à motocicleta que está em seu nome, mas 

o código do lacre diverge do extrato retirado do DETRAN e a numeração 

do chassi está danificada, dificultando a identificação das letras e 

números. Assim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva 

para figurar no polo passivo da demanda. Foi realizada audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas 

testemunhas. Pois bem. Primeiramente, é forçoso reconhecer a 

ilegitimidade passiva do requerido Fábio Junior Trindade, pois, conforme se 

verifica pelos documentos de id. 12302640 - Pág. 1, id. 12302640 - Pág. 2, 

id. 12302664 - Pág. 1/6, id. 12302783 - Pág. ½, o bem que pertence ao 

autor não foi envolvido em qualquer acidente de trânsito, uma vez que 

está intacto na cidade de Nova Mutum, sem qualquer indício de avaria. 

Além disso, verifica-se pelo Boletim de ocorrência confeccionado pelo 

autor, que a motocicleta sinistrada, ao que tudo indica, foi clonada, e 

apesar das similaridades com a motocicleta do autor, como cor, modelo e 

numeração de placa, está com a numeração do chassi, bem como 

numeração do lacre do DETRAN adulterado, o que apenas reforça que a 

motocicleta é irregular/adulterada. Portanto, considerando que não foi a 

motocicleta do autor que foi envolvida no acidente de trânsito que ceifou a 

vida do menor Abel, bem como culminou com os danos materiais no 

veículo do autor, não há como imputar ao requerido Fabio qualquer 

responsabilidade, sendo prudente o reconhecimento de sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda. Dessa forma, acolho a 

preliminar e RECONHEÇO a ilegitimidade do requerido Fabio Junior 

Trindade, julgando extinto o processo em relação a ele, o que faço com 

suporte no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sanadas as 

preliminares, passo a analisar o mérito da demanda. Compete à parte 

autora apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e aos 

requeridos a apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos 

do direito da autora (art. 373, II, CPC). Em análise dos autos, resta 

incontroverso que o menor Abel de Oliveira Pinto Junior foi o responsável 

pelo acidente que culminou com os danos materiais no veículo do autor. 

Por outro lado, os genitores do adolescente Abel se limitaram em 

argumentar que o menor não estava sob os cuidados de qualquer um 

deles no momento do acidente, bem como o desconhecimento quanto ao 

fato do menor estar circulando com a motocicleta no dia do acidente, 

eximindo-se de qualquer responsabilidade. Quanto a responsabilidade dos 
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genitores, o Código Civil: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 

187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 932. São 

também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos 

menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; Art. 933. 

As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que 

não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos 

terceiros ali referidos. Portanto, extrai-se dos dispositivos mencionados 

que a responsabilidade dos pais, em razão dos danos causados pelos 

filhos menores, é objetiva. Assim, a tese de que os genitores não tinham 

conhecimento de que o adolescente estava pilotando a motocicleta no dia 

do acidente é irrelevante, pois, no caso, a responsabilidade decorre do 

poder de vigilância inerente ao poder familiar que os genitores detêm. 

Nesse sentido, vejamos julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA. 

DERRAPAGEM. CONDUTOR MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DOS PAIS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PARAPLEGIA. DANOS 

MATERIAIS (PENSÃO MENSAL), MORAIS E ESTÉTICOS. TUTELA DE 

URGÊNCIA. AVERBAÇÃO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS DOS 

GENITORES (RÉUS). [...] 2. Culpa: o filho dos réus reconheceu, por 

ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. Ter perdido o controle do 

automóvel, ao derrapar, quando conduzia o veiculo em velocidade acima 

da máxima permitida para o local. Ausência de prova relativa à culpa da 

vítima. 3. Responsabilidade dos pais: os réus são objetivamente 

responsáveis pelos danos decorrentes do acidente causado pelo filho 

menor, na condução do automóvel da família. Discussão acerca do 

consentimento destes que é irrelevante para o deslinde do feito, por 

versaria sobre o reconhecimento ou não de culpa. [...] (TJ-RS – AC: 

70052006939 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 07/08/2014, Décima Segunda Câmara Cível) (grifei). Portanto, 

os requeridos devem ser responsabilizados pelos danos materiais 

causados ao autor. No tocante aos danos materiais sofridos, verifica-se 

que o autor juntou aos autos quatro orçamentos, id. 10039065 - Pág. 1 e 

id. 10038730 - Pág. 1, e não houve impugnação dos requeridos quanto os 

valores ali aportados. Ademais, durante a instrução processual o autor 

informou que já realizou o conserto do veículo, sem mencionar qual teria 

sido o valor despendido no conserto, fato que também não foi impugnado 

pelos requeridos. Assim, considerando a ausência de impugnação 

específica pelos requeridos quanto o valor dos orçamentos (art. 341, 

CPC), bem como o silêncio do autor quanto ao real valor gasto no conserto 

da motocicleta, entendo que a indenização por danos materiais deverá 

fixada de acordo com o menor valor aportado nos orçamentos, que perfaz 

a monta de R$ 7.402,00 (id. 10039065 - Pág. 2). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido inicial e condeno os requeridos Abel de Oliveira Pinto 

e Laura Regina de Arruda Ribeiro, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos materiais ao autor, no importe de R$ 7.402,00 (sete 

mil, quatrocentos e dois reais), com correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% ao mês, a serem aplicados a partir do evento danoso, 

conforme Súmula 43 e 54 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-92.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WHESLEY CARLOS ALVES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001250-92.2019.8.11.0005. REQUERENTE: WHESLEY CARLOS ALVES 

RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEORLETE DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000654-11.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DEORLETE DE JESUS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 – Libere-se 

o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTA E 

PSICÓLOGO NA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EDITAL N. 001/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Primavera do Leste ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, 

de 27.07.2016, torna pública, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas 

áreas de Fisioterapia e Psicologia, para atendimento aos servidores da 

Comarca de Primavera do Leste, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Constitui objeto do presente certame a formação de cadastro de 

reserva para credenciamento de Pessoas Físicas que prestem serviços 

especializados nas áreas de Fisioterapia e Psicologia na Comarca de 

Primavera do Leste/MT, conforme quadro Anexo III.

1.1.1. Aos profissionais credenciados caberá o atendimento de 

servidores, com vistas a garantir o bem estar físico e mental, combatendo 

as doenças osteomusculares e as patologias psicológicas e reduzindo a 

taxa de absenteísmo.

1.2. A Coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão é composta pelo Dr. Alexandre Delicato Pampado, Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste e pelos servidores 

Cleide Vivian de Oliveira Neves, Andrey Cordeiro Manso Rezende Oliveira 

e Victor Henrique de Gouveia Gatto, sob a presidência do Magistrado.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. A inscrição será gratuita, devendo ser efetuada exclusivamente no 

período de 27.01.2020 a 21.02.2020, no horário das 12 às 19:00 horas, na 

Central de Administração do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, 

sito à Rua Benjamim Cerutti, n. 252, Bairro Castelândia, considerando-se 
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extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

3.2. O interessado poderá se inscrever para concorrer a mais de uma 

vaga, devendo cada inscrição estar devidamente acompanhada de toda a 

documentação constante no item 5 do presente Edital.

3.2.1. Os documentos entregues para instruir uma inscrição não serão 

aproveitados pela comissão do processo seletivo para instruir outra 

inscrição do mesmo candidato.

3.3. Será admitida inscrição por intermédio de procurador, que deverá 

entregar a procuração com firma reconhecida e com poderes específicos 

para preencher, assinar e entregar toda a documentação pertinente, 

inclusive as declarações contidas nos Anexos I e II, bem como o currículo 

do candidato (item 5.1, II).

3.4. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo, 

de que trata o Provimento 16/2016/CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais;

IV. Ser bacharel em Fisioterapia ou Psicologia, com diploma emitido por 

instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, bem 

como possuir registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO) ou 

Psicologia (CRP);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO

5.1. No ato da inscrição deverão ser entregues os documentos abaixo 

relacionados, estritamente na ordem que segue:

I – 1 (uma) fotografia 3x4 recente;

II - currículo do candidato (Curriculum Lattes ou Curriculum Vittae), 

devidamente assinado, contendo informações de dados pessoais, 

profissionais e acadêmicos, sendo que a apresentação do currículo não 

exime o interessado da entrega dos documentos comprobatórios 

constantes no item 5;

III - Anexo I – declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com 

as regras estabelecidas por este Edital e pelo Provimento 16/2016-CM, 

devidamente preenchida e assinada;

IV - Anexo II – declaração de relação de parentesco, devidamente 

preenchida e assinada;

V - cópia legível e autenticada de documento oficial de identificação, com 

foto. Serão aceitos os seguintes documentos de identificação: carteira 

expedida por Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto 

de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão 

fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão 

público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e 

previdência social; e carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 

dentro do prazo de validade);

VIII - cópia legível e autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

IX - atestado de sanidade física e mental;

X - certidão negativa criminal de primeiro grau, expedida pela Justiça 

Estadual do local onde residiu/reside nos últimos 5 (cinco) anos. No caso 

d e  M a t o  G r o s s o ,  o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  é : 

http://cidadao.tjmt.jus.br/Servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx;

XI - certidão negativa criminal de primeiro grau, expedida pela Justiça 

Federal da Região onde residiu/reside nos últimos 5 (cinco) anos. No caso 

da Seção Judiciária de Mato Grosso, o endereço eletrônico é 

http://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/;

XII - certidão negativa de processo disciplinar, expedida pelo Conselho 

Regional correspondente à profissão do candidato, CREFITO ou CRP;

XIII - cópia autenticada do diploma de curso de nível superior em 

Fisioterapia ou Psicologia;

XIV - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados para 

cumprimento do item 6 deste Edital, na seguinte ordem de apresentação:

a) tempo de serviço público, na área específica de credenciamento;

b) tempo de expediência profissional, na área específica de 

credenciamento;

c) título de doutorado, na área específica de credenciamento;

d) título de doutorado, fora da área específica de credenciamento;

e) título de mestrado, na área específica de credenciamento;

f) título de mestrado, fora da área específica de credenciamento;

g) título de especialização, na área específica de credenciamento;

h) título de especialização, fora da área específica de credenciamento;

i) participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

específica de credenciamento.

XV – o candidato que desejar comprovar o tempo do serviço prestado na 

função de jurado deverá apresentar documento comprobatório, que será 

utilizado como critério de desempate, caso necessário, em cumprimento do 

item 6, subitem 6.3, alínea b) deste Edital;

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuada pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público na área de credenciamento tem o valor 

de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 

2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional na área de credenciamento tem 

o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano de exercício, não 

podendo exceder o total de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos no máximo 5 (cinco) 

pontos, excluído o título de graduação requerido para o credenciamento, 

contados da forma seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.2. É ônus do candidato proceder à produção de prova documental 

idônea, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

6.2.3. Somente serão apreciados os documentos entregues no prazo e 

forma estabelecidos neste edital.

6.3. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, serão 

aplicados os seguintes critérios de desempate, para classificação:

a) candidato com maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da 

Lei nº 10.741/2003;

b) candidato com maior tempo no exercício da função de jurado, conforme 

dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) candidato com maior nota referente ao tempo de experiência na 

atividade profissional na qual está se credenciando, conforme dispõe o 

item 6, subitem 6.1.2, deste Edital;

d) candidato com maior nota referente à formação acadêmica, conforme 

dispõe o item 6, subitem 6.1.3, deste Edital.

6.4. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.5. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste Edital e do Provimento 

16/2016/CM.

7. DO RECURSO

7.1. Caberá recurso sobre o resultado final do Processo Seletivo, todos 

dirigidos à Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois 

dias) úteis após a publicação do resultado final, no Diário de Justiça 
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Eletrônico.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 16/2016/CM.

8.2. Após a publicação do Ato de Credenciamento, o candidato terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se apresentar na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, para prestar 

compromisso, munido de documentos necessários para compor sua ficha 

cadastral, quais sejam: ficha de dados pessoais preenchida em modelo 

próprio, 1 (uma) fotografia 3x4 recente, cópia da carteira de identidade 

(RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH), cópia do cadastro de 

pessoa física (CPF), cópia do título de eleitor, cópia de comprovante de 

residência, número do registro na previdência social (PIS/PASEP), número 

do cadastro de prestador de serviço (ISSQN) e informações sobre a 

conta-corrente pessoal.

8.3. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

9. DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PROFISSIONAL PRESTADO

9.1. O profissional credenciado será remunerado por abono variável, com 

teto máximo no valor de R$ 3.978,01, que equivale a oitenta por cento 

(80%) do subsídio do cargo efetivo de analista judiciário previsto na tabela 

1-A, tendo como base de cálculo a "hora técnica" que será o valor 

equivalente a oito décimos de pontos percentuais (0,8%) do valor do 

subsidio do cargo efetivo de Analista Judiciário previsto na tabela 1-A. 

Dessa forma, considerando o valor da hora técnica e o teto do abono 

variável, a prestação do serviço terá duração máxima de 100 horas 

mensais.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Os profissionais credenciados estarão sujeitos às normas 

especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 9830, de 03.08.2016.

10.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos e nem reutilizados.

10.3. E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Primavera do Leste/MT, 22 de Janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Primavera do Leste/MT

ANEXO I – DECLARAÇÃO

(nome do candidato), de nacionalidade , portador(a) do CPF 

n.º_____________________ e RG n.º , declaro que tomei conhecimento 

do inteiro teor do Edital n.º 001/2020-DF e do Provimento 16/2016/CM, 

relativos ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 

profissionais na área de Fisioterapia e Psicologia, para prestação de 

serviços na Comarca de Primavera do Leste/MT e que são verdadeiras 

todas as informações por mim fornecidas. Declaro, ainda, que estou de 

acordo com as regras estabelecidas e, por esta razão, solicito minha 

inscrição para o mencionado processo seletivo, para concorrer ao 

credenciamento de:

( ) Fisioterapeuta

( ) Psicólogo

Primavera do Leste, ____ de de 2020.

Assinatura do(a) Candidato(a)

Telefone do(a) Candidato(a):

 E-Mail do(a) Candidato(a):

 ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO

NOME DO(A) CANDIDATO(A) :

N.º CPF: N.º RG: NOME DO CÔNJUGE:

NOME DO PAI: NOME DA MÃE:

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): PRIMAVERA DO LESTE

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 

COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, 

COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 

DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?

( )SIM ( )NÃO

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE PARENTESCO SETOR

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 

RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 

A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 

ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

LOCAL E DATA ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO III – QUADRO DE VAGAS

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS

FISIOTERAPEUTA Cadastro Reserva

PSICÓLOGO Cadastro Reserva

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003477-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. L. (REQUERENTE)

L. A. B. (REQUERENTE)

R. A. B. (REQUERENTE)

R. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 (dez) Dias 

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

A L M E I D A  A N A S T A C I O  P A M P A D O  P R O C E S S O  n . 

1003477-27.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[LIMINAR, Tutela e Curatela, Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: LUCAS ALVES BOLONHEIZ Endereço: Rua Ernesto Zanchet, 10, 

casa, Distrito Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: RODRIGO ALVES BOLONHEIZ Endereço: Rua Poxoreo, 499, Centro, 

Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: RAFAEL 

ALVES BOLONHEIZ Endereço: Rua Ernesto Zanchet, 10, casa, Distrito 

Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: MARIANA 

CACERES LUCHESE Endereço: RUA FOZ DO IGUAÇU, 48, PRIMAVERA II, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES FINALIDADE: NOMEAÇÃO DE 

LUCAS ALVES BOLONHEIZ E RAFAEL ALVES BOLONHEIZ para 

exercerem o encargo de curadores de sua mãe Maria Elizabeth de 

Carvalho Alves. Em recorrência do encargo, deverão representá-la nos 

atos que importem alienações de bens imóveis e ativos financeiros, bem 

como auxilia-la em ministrar os medicamentos, com o compromisso de 

assistência pessoal e material a ela. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de 

ação de interdição parcial c/c pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Lucas Alves Bolonheiz, Rodrigo Alves Bolonheiz e Rafael 

Alves Bolonheiz em face da genitora Maria Elizabeth De Carvalho Alves, 

em virtude da mesma ser portadora da doença diagnosticada como 

Transtorno Esquizoafetivo do tipo maníaco CID 10: F 25.0. SENTENÇA: 

"Vistos etc. Cuida-se de ação de interdição parcial c/c pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por Lucas Alves Bolonheiz, Rodrigo Alves 

Bolonheiz e Rafael Alves Bolonheiz em face de Maria Elizabeth De 

Carvalho Alves, pelo motivos descritos na inicial. Com a peça exordial 

vieram os documentos de ID nº 9303610 (Pag. 1/9), ID nº 9303614 (Pag. 

1/2), ID nº 9303620 (Pag. 1), 9303624 (Pag. 1/9). A inicial foi recebida, 

nomeou-se curador provisório e designou-se audiência de entrevista, a 

qual se realizou conforme ID nº10098673, tendo sido oportunizado a 

curatelada apresentação de defesa, que foi efetivada no ID nº10400233. 

Após certo tramite processual, as partes informaram de forma consensual 

que se julgasse parcialmente procedente o presente feito, nomeando-se 

para a Sra. Maria dois apoiadores em suas decisões em conformidade 

com o instituto da tomada de decisão apoiada. Designada a audiência para 

a data de hoje, foram ouvidos Maria Elizabeth De Carvalho Alves e Lucas 

Alves Bolonheiz, os quais ratificaram o pedido de tomada de decisão 
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apoiada, tendo Maria Elizabeth informado o desejo de que seus apoiadores 

sejam seus filhos Rafael e Lucas. É o relatório. Fundamento e decido. 

Necessário mencionar que para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, 

da Lei nº 13.146/2015 “considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A tomada de decisão apoiada deve basear-se 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos termos do art. 84 da Lei nº 

13.146/2015, que disciplina: Art. 84. A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2º É facultado 

à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão 

apoiada. § 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui 

medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Anoto que 

a Lei nº 13.146/2015 alterou sobremaneira o Código Civil, criando o 

referido modelo, instituindo o procedimento judicial em que o deficiente 

elege duas pessoas idôneas e de sua confiança, reduzindo a termo os 

limites do apoio a ser oferecido e os compromissos do apoiado, além do 

prazo de vigência da nomeação e o respeito à vontade, aos direitos e aos 

interesses do apoiado. Assim leciona o art. 1783 do Código Civil , in verbis: 

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a 

pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas ido neas, com 

as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para 

prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, 

fornecendo-lhes os elementos e informaçoes necessários para que possa 

exercer sua capacidade. § 1º Para formular pedido de tomada de decisão 

apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar 

termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os 

compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e 

o respeito a vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem 

apoiar. § 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela 

pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a 

prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Podemos observar que 

com o advento da Lei nº 13.146/2015, pessoas com deficiência mental ou 

intelectual deixaram de ser consideradas absolutamente incapazes. 

Todavia, em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou 

intelectual poderá ser submetida a curatela, no seu interesse exclusivo e 

não de parentes ou terceiros. Essa curatela, ao contrário da interdição 

total anterior, deve ser, de acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada 

caso. Tem natureza, portanto, de medida protetiva e não de interdição de 

exercício de direitos. Nesse contexto, nota-se que Maria Elizabeth De 

Carvalho Alves é acometida da patologia de CID 10:F 25.0, apresentando 

quadro psíquico de delírios persecutórios, insônia, agitação. Irritabilidade, 

fala agressiva, principalmente em períodos de uso irregular das 

medicações prescritas, que são de uso continuo, necessitando de 

cuidados de terceiros para administração correta das medicações (ID nº 

9303614 - Pág. 1). Outrossim, a Sra. Maria Elizabeth De Carvalho Alves, 

nesta audiência, elegeu dois filhos, sendo Lucas Alves Bolonheiz e Rafael 

Alves Bolonheiz para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos 

da vida civil. Ante o exposto, diante da manifestação consensual das 

partes, converto a ação de interdição em curatela (procedimento de 

tomada de decisão apoiada), nomeando como seus curadores Lucas e 

Rafael, para exercer o encargo de curadores de sua mãe Maria Elizabeth. 

Em recorrência do encargo, deverão representá-la nos atos que importem 

alienações de bens imóveis e ativos financeiros, bem como auxilia-la em 

ministrar os medicamentos, com o compromisso de assistência pessoal e 

material a ela. Logo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os curadores deverão assinar 

o respectivo Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, para 

bem e fielmente cumprir o encargo. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º 

do CPC. Saem os presentes intimados. Dê-se ciência ao Ministério 

Público". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

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

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

CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012343-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1012343-92.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a ordem do E. TJMT que 

determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do 

recurso não mais subsiste, diante do julgamento já proferido, consoante 

se vê no ID Num. 26178316. Nesse contexto, levando-se em conta que 

nos autos conexos nº 1006981-07.2018.8.11.0037 foi designada 

audiência preliminar, aliado ao fato de que a qualquer tempo deve ser 

tentada a conciliação entre as partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 22/04/2020 às 17h00min. Intimem-se. Dispensa-se a ciência do 

MP por não se tratar de nenhuma das hipóteses do art. 178, do CPC. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Lidiane de 

Almeida Anastacio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000611-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA MARIA GONCALVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

de direito no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1007722-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. S. (REQUERENTE)

E. C. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. S. (REQUERIDO)

L. C. N. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar acerca dos estudos juntados aos 

autos, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001156-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante a juntada de relatório de estudo psicossocial (id. 28238028), intimo a 

parte requerida por meio de seu advogado constituído para apresentação 

de alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

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

Processo Número: 1002181-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002181-96.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MAISA OLIVEIRA SOBRINHO 

REU: RONIEL ADAILTON DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido retro. 

Intime-se. PRIMAVERA DO LESTE, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006941-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMISLENE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BARBOSA DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006941-88.2019.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: AMISLENE GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

REGINALDO BARBOSA DE FREITAS Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Para tanto, designo audiência para a oitiva da Sra. Amisleni 

Gomes de Oliveira para o dia 29/04/2020 às 17h00min. Oficie-se ao juízo 

deprecante informando a data da audiência. Intime-se a autora, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

15/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 229965 Nr: 4428-67.2019.811.0037

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSF, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:18.393 MT

 Autos n.º 4428-67.2019.811.0037

Código n.º 229965.

Vistos etc.

Tendo em vista o afastamento desta magistrada de suas atividades 

jurisdicionais na data da audiência designada (17/03/2020), redesigno o 

ato para o dia 31/03/2020, às 15h45min.

Intimem-se as testemunhas e o representado.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61949 Nr: 1631-70.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão processual pelo prazo de 6 (seis) meses.

Após, intime-se para que seja dado prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106038 Nr: 5077-13.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSS, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQS, ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, 

para tão somente declarar que o réu José Quirino Sales não é o pai da 

criança Gabriel Souza Silva, mantendo-se Alfredo Souza Luz como pai 

registral.Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito.Sem custa diante da gratuidade da justiça.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se.Primavera do Leste – MT, 

20/01/2020.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71542 Nr: 3857-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKCDS, JGDCM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que Danieli, menor de idade na época da 

propositura desta ação, já atingiu a maioridade, intime-se para que 

regularize sua representação processual, juntando-se instrumento 

procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente regularizada a pendência, por medida de economia e 

celeridade processual, desde já delibero:

Diante das certidões negativas tributárias juntadas (Municipal fls. 32; 

Estadual conjunta PGE e SEFAZ e Federal em anexo – conforme busca 

feita junto ao site por esta juíza) e levando-se em conta que as partes, 

maiores e capazes, estão de acordo quanto à partilha de bens; inexistindo 

dívidas em nome do de cujus, HOMOLOGO a partilha de fls. 25/27.

Expeça-se Carta de Adjudicação, vez que o único bem imóvel caberá à 

herdeira Danieli Kelen Carvalho dos Santos, conforme partilha de bens às 

fls. 26.

Cumpra-se, atentando-se para a juntada do instrumento procuratório.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000132-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA MARIA DA CRUZ LORENZET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000132-48.2020.8.11.0037 - PJE Ação de Busca e Apreensão c/c 

Obrigação de Fazer Requerente: Magna Maria da Cruz Lorenzet 

Requeridos: Terceiros Possuidores Vistos etc. A parte autora postulou 

pela concessão da assistência judiciária. Havendo nos autos elementos 

que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, a parte autora foi instada a manifestar-se, nos moldes do 

artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que 

apresentou um recibo de pagamento de aluguel e uma declaração (Num. 

27986016). É a síntese. Fundamento. Decido. O artigo 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A 

declaração de pobreza e respectiva arguição estabelecem mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte 

interessada comprovar a condição de hipos-suficiência, sob pena de 

indeferimento ou revogação. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de 

hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos 

que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da 

benesse.II – Diante dos rendimentos do agravante, é plenamente possível 

o pagamento das custas processuais exigidas, de modo que, o 

indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS 

ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia 

conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das 

pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, 

apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir 

que efetue o pagamento das custas processuais.II - In casu, nada 

convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, a própria 

natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, 

pretendem por meio dos Embargos à Execução, manejado por ela, proveito 

econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), de 

modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 

Com efeito, havendo nos autos elementos que indicavam ser inverossímil a 

arguição de hipossuficiência, o Juízo, valendo-se do permissivo normativo 

(CNGC, art. 476), obteve informações sobre os ajustes fiscais da parte 

autora, os quais demonstram, efetivamente, a capacidade financeira para 

pagar as despesas do processo. No caso, a presunção de 

hipossuficiência foi afastada pela consulta das informações declaradas 

pela parte autora à Receita Federal no ano de 2019 (via sistema INFOJUD), 

com indicação de propriedades imóveis de valor relativamente elevado, 

além de cotas societárias. Além disso, o valor da causa de R$5.000,00 

(cinco mil reais) implica em taxas e custas de aproximadamente R$ 560,00 

(quinhentos e sessenta reais). Destarte, indefiro o pedido de gratuidade 

da justiça e determino a intimação da parte autora para que providencie o 

recolhimento das cus-tas judiciais, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005663-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA WILLIAM DA GLORIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005663-23.2017.8.11.0037 (PJe) Retificação de Registro Civil 

Requerente: Divina William da Glória Guimarães Vistos etc. Trata-se de 

requerimento de Retificação de Registro Civil, formulado por Divina William 

da Glória Guimarães, devidamente qualificada nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se na inclusão vexatória de nome 

masculino “William” em seu prenome, fato que vem causando 

constrangimento à requerente ao longo da vida, de modo que postula pela 

substituição por “Fernanda”. Com a inicial vieram documentos. Instado a 

manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou pela procedência do 

pedido (Num.17771664). É o relatório. Fundamento. Decido. Nos termos do 

artigo 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome, somente por 

exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 

permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, 

arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, 

ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. Sob tal conjuntura 

fático-normativa, a autora comprovou a causa vexatória consistente na 

grafia masculina inabitual do nome. Destarte, havendo petição 

devidamente fundamentada, com comprovação satisfatória da causa de 

pedir, a alteração vindicada é passível de deferimento. Isso posto, julgo 

procedente o pedido e defiro a alteração do nome de Divina William da 

Glória Guimarães para Divina Fernanda da Glória Guimarães. 

Encaminhe-se o mandado, mediante ofício ao Juiz corregedor do foro 

extrajudicial da Comarca de Barra do Garças (MT), para a alteração 

respectiva no Assento de Nascimento lavrado sob o nº 0647250155 1976 

1 00006 142 0000110 86, Livro A nº 006, Fls. 142, Termo nº 110, 

solicitando o encaminhamento da certidão correlata para entrega à parte 

interessada. Sem custas processuais em razão do deferimento dos 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de 

novembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004056-04.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VALIATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004056-04.2019.8.11.0037 - PJE Ação de Exibição de Documentos 

Requerente: Patrícia Valiat Requerido: Banco Bradesco S/A Vistos etc. 

Intime-se a parte requerida, pela derradeira vez, consoante postulado pela 

parte autora (Num. 24714969), para apresentar os documentos, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004379-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004379-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004379-77.2017.8.11.0037 AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação 

de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 21 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003746-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR KUMM (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003746-66.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: IGUACU MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 

- ME, JAIR KUMM, ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

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

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de agosto de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003143-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIREGINA TAFAREL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003143-90.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Indenização Securitária 

Requerente: Luciregina Tafarel Azzolini Requeridos: Companhia de Seguro 

Aliança do Brasil (Aliança do Brasil) e Outro Vistos etc. Tratam-se de 

embargos de declaração opostos por Companhia de Seguro Aliança do 

Brasil (Aliança do Brasil) em face da sentença prolatada nos autos (Num. 

19904665). A pretensão recursal fundamenta-se na contradição, 

especificamente quando no relatório aponta que “instadas as partes a se 
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manifestarem quanto a provas a produzir, informaram que não possuíam 

provas a produzir”, quando na petição de ID 12844873, a embargante 

postulou pela produção de prova pericial. Regularmente intimada, a parte 

recorrida manifestou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, 

arguindo que o que o autor pretende é a alteração do comando sentencial, 

em razão de discordância do posicionamento adotado na sentença (Num. 

20535716). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura 

jurídica, inexiste qualquer contradição no provimento judicial em análise. 

Com efeito, inobstante o erro material na parte do relatório, notadamente 

quanto a equivocada referência à ausência de postulação de produção de 

provas, fato é que o Juiz entendeu desnecessária a produção de demais 

provas para o julgamento do feito. De fato, na fundamentação há 

expressa menção quanto a desnecessidade de dilação probatória, no 

caso em questão, senão vejamos: “A análise do mérito não demanda 

dilação probatória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil”. Desse modo, a decisão contrária à 

pretensão ou ao entendimento pessoal da parte não configura 

contradição, mas o exercício regular da jurisdição, mediante livre 

convencimento e persuasão racional. Logo, não há contradição. Há, a 

toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na sentença. 

Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso 

adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por 

meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das 

questões já decididas. Isto posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos. Julgados os Embargos de Declaração, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122521 Nr: 5058-36.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

19.339-A

 Processo nº 5058-36.2013.811.0037 (Código 122521)

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reconhecimento 

de Prática Ilícita c/c Condenatória a Reparação dos Danos Decorrentes

 Requerente: Jonny Oliveira Lima

Requerido: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

Vistos etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita (fls.25/26).

Inclua-se o registro sistêmico, conforme postulado (fls.133).

Intime-se o perito nomeado para manifestar-se sobre o requerimento de 

redução de honorários (fls.129/133), em 5 (cinco) dias.

Aportando a resposta, intime-se o requerido para manifestação, em 

idêntico o prazo.

Em seguida, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166983 Nr: 3680-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON CUNHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3680-40.2016.811.0037 (Código 166983)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

Exequente: Banco Honda S/A.

Executado: Wilton Cunha Sousa

Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução 

(CPC, art.854).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 7792-23.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, maira barco dos santos - 

OAB:24513/O

 Processo nº 7792-23.2014.811.0037 (Código 136295)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais

 Requerente: Seregel Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Requerido: Oi Telecomunicações

Vistos etc.

Expeça-se certidão, na forma postulada (fls.144).

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136518 Nr: 7958-55.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DOMINGUES BARBUIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE GUIDO GAERTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 7958-55.2014.811.0037 (Código nº 136518)

Ação de Rescisão Contratual c/c Busca, Apreensão, Depósito e Perdas e 

Danos

Requerente: Fernando Domingues Barbuio

Requerido: George Guido Gaertner

Vistos etc.

Cite-se por mandado.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144187 Nr: 1708-69.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA ÁVILA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 Processo nº 1708-69.2015.811.0037 (Código 144187)

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

Requerente: Chubb do Brasil Companhia de Seguros

Requerido: Souza Àvila & Cia Ltda. - ME

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre a prova documental 

acrescida (fls.222/225), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Expirado o prazo, conclusos para julgamento..

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144143 Nr: 1681-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUARIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA - ME (A EXCLUSIVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CAETANO DA SILVA 

- OAB:23.099 OAB/GO

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA DOCUMENTAL, consoante postulado pelo 

requerente.Inexistindo comprovação de negativa de requerimento 

administrativo, pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.Vencido 

parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157181 Nr: 7731-31.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUARIUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA - ME (A EXCLUSIVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CAETANO DA SILVA 

- OAB:23.099 OAB/GO

 Processo nº 7731-31.2015.811.0037 (Código 157181)

Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

Requerente: Bordão & Bordão Ltda. - ME

Requerida: Aquarius Indústria e Comércio de Confecções Ltda. – ME (A 

Exclusiva)

Vistos etc.

 O pedido de mérito de “procedência da demanda, declarando inexistente 

os tributos, referentes ao ano de 2013 e 2014”, nos moldes que que foi 

formulado, encontra óbice na disposição do artigo 18 do Código de 

Processo Civil, ressalvada a comprovação do caráter de ressarcimento do 

pleito.

Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 9º do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o óbice apontado, 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo para manifestação da parte autora, conclusos para 

julgamento.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113399 Nr: 3779-49.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Processo nº 3779-49.2012.811.0037 (Código 113399)

Ação Revisional

Requerente: Denise Martos da Silva

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre a informação de 

celebração de acordo extrajudicial e subsequente adimplemento, nos 

termos noticiados, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como anuência 

tácita.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49792 Nr: 5140-77.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA, VILSON LUIZ 

ZANETTE, SILVIA DIAS COUTINHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Processo nº 5140.77.2007.811.0037 (Código 49792)

Ação de Execução

Exequente: Primavera Factoring Fomento Mercantil Ltda.

Executados: Roberto Carlos Vieira e Outros

Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução 

(CPC, art.854).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156092 Nr: 7220-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME, 

LUZANILDO BARRIOS LOPES DA SILVA, ANTONIO LUIS DE FREITAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7220-33.2015.811.0087 (Código 156092)

 Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco Bradesco S/A Executados: Freitas da Silva & Luiz Ltda. 

ME. e Outros

Vistos etc.

Autorizo a requisição de informações à Receita Federal (pesquisa de 

endereço), na forma postulada (fls.110), via sistema INFOJUD.

Exitosa a pesquisa, cite-se na forma da lei.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122107 Nr: 4634-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARINO FURLAN & CIA LTDA, 

ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA AIRES DE 

MELO NICOLINO, para devolução dos autos nº 4634-91.2013.811.0037, 

Protocolo 122107, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70269 Nr: 2577-08.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLDER DZIRBA, ALAIDE DE FÁTIMA FERREIRA DZIRBA, 

ALAIDE DE FÁTIMA FERREIRA DZIRBA, EFD, AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, COBRAZEM 

AGROINDUSTRIAL LTDA, OSMAR LUIZ CAYE, SILLAS MARCELINO DOS 

SANTOS, HILÁRIO SCHORR, LUCIA TALHETTI SCHORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 6518, MARILIA DIOZ ORIONE - OAB:26558/0

 Intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52885 Nr: 793-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REJANE PEREIRA RODRIGUES GONÇALVES, 

LEIDIANE PEREIRA RODRIGUES, CAROLINE MARIUSSI LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CESAR CAETANO TONI, EDVANDRO 

CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 447-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE BARBOSA SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, Renata susete Cauduro Napuri - 

OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MECENA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 13558

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101287 Nr: 833-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO HUMBERTO VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NAMI PASTUCH 

LOPES - OAB:34176/PR, GLAÚCIA DA SILVA - OAB:OAB/PR 24.627

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154163 Nr: 6317-95.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO WAGNER PODESTA ROMERO, CALIL 

HANNOUCHE, LUIZ DA SILVA FLAMINIO, FRANCISCO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ZACARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA - OAB:PR 

10.844, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB:36846 PR, 

MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA - OAB:48858 PR, ZULMIRA RIBEIRO 

ANTONIASSI - OAB:68.632/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ARRUDA 

BRASIL - OAB:26260/PR

 Autos nº 6317-95.2015.811.0037 (Código 154163)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Astorga (PR)

 Vistos etc.

Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170534 Nr: 5490-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO MARCOLINO, DENIZE FABIANI 

LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5490-50.2016.811.0037 (Código 170534)
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Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Associação Beneditina da Providência

Executados: José Marcelo Marcolino e Denize Fabiani Longhi

Vistos etc.

Há que se registrar, inicialmente, que a indicação de conta visa impedir 

eventual indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, já 

que o BACENJUD, por questão sistêmica, acaba por bloquear todas as 

contas nas quais forem encontrados ativos, sem limitação, fato que 

poderia implicar na configuração do crime previsto no artigo 36 da Lei nº 

13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

Tal elucidação é pertinente para dissipar questionamentos acerca da 

conduta da magistrada no que tange ao cumprimento dos deveres 

processuais, notadamente de cooperação.

Não obstante, considerando o posicionamento adotado pelo TJMT em 

recurso já julgado sobre a matéria, determino às instituições financeiras, 

por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do 

sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros 

existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor 

indicado na execução (CPC, art.854).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172960 Nr: 6787-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI CASTRO, 

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Processo nº 6787-92.2016.811.0037 (Código 172960)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

 Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executados: Eli Sandra Freitas Bacci Castro e Vilson Luiz dos Santos 

Castro

Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.79).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178901 Nr: 10073-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR GIMENES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT/816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:20170, BRUNA 

BENEDETI MACHADO - OAB:21123/O, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:, DIVAIR MARCELO DE PIERI - OAB:25.100/PR, JULIETE JANAINE 

BERALDO DE PIERI - OAB:201899-RJ, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 236234 Nr: 7336-97.2019.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR MOLOSSI - OAB:32.161 

RS, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Aires Copatti - 

OAB:11549 OAB-RS, Lucio Flavio Miotto - OAB:36.214 OAB-RS, Luiz 

Antonio Ribas Rieffel - OAB:28242 OAB-RS

 : “Tendo em vista a ausência de intimação do mandatário legal, redesigno 

a audiência frustrada para a data de 12 de fevereiro de 2020, às 

15h00min. A testemunha presente sai intimada. Comunique-se ao Juízo 

Deprecante. Intimações pertinentes (CPC, art.261, §2°). Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110755 Nr: 1089-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES RUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122347 Nr: 4881-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVM, RCdS, PCBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCC, SGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:MT/ 15.703, CARLA PATRÍCIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128127 Nr: 1060-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARINO FURLAN & CIA LTDA, ANTÔNIO 

MARINO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUERER GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:MT 16304-O, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA AIRES DE 

MELO NICOLINO, para devolução dos autos nº 1060-26.2014.811.0037, 

Protocolo 128127, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130138 Nr: 2844-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVIDIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131818 Nr: 4249-12.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:MT/ 8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/, 

STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 17617

 Processo nº 4249-12.2014.811.0037 (Código nº 131818)

Ação de Indenização Securitária

Requerente: Alceu Roggia

Requerida: Mapfre Seguros

Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização securitária proposta por Alceu Roggia 

em face de Mapfre Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Após a prolação da sentença, as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo e extinção processual (fls.271; 272/273).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142347 Nr: 849-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, C. C. L. A. A 

DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALCÍDIO DE FREITAS, GIRASSOL 

MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9.708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142525 Nr: 946-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI ADRIANA RAMPAZZO SABATINI, 

ODAIR JOSÉ SABATINI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54405 Nr: 1926-44.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ALVORI CEZAR, SUELI AMARAL CEZAR, 

FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA AIRES DE 

MELO NICOLINO, para devolução dos autos nº 1926-44.2008.811.0037, 

Protocolo 54405, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1372-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE FABIANE LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT, Gislaine Alves Yamashita - OAB:19.990, LARA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 18817/O, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Processo nº 1372-75.2009.811.0037 (Código nº 61439)

Ação de Servidão de Passagem

Requerente: Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S/A

Requerida: Denise Fabiani Longhi

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado e expedidos os alvarás, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69197 Nr: 1505-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. R. PINHEIROS, JOSEFA ARLINDA RIBEIRO 

PINHEIROS, ISAIR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1505-83.2010.811.0037 (Código nº 69197)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: J.A.R. Pinheiros e Outros
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Vistos etc.

Penhore-se os veículos, se encontrados na posse (direta ou indireta) do 

executado. No mesmo ato, avaliem-se os bens, ciente o oficial de justiça 

de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, 

especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que 

se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Intime-se a parte autora apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1394 Nr: 74-34.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio Ramos, Adelvino Roberto 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:MT/9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2597 Nr: 4-61.1991.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ BOSIO, ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT

 Processo nº 4-61.1991.811.0037 (Código 2597)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Onofre Dal Piva e Mário Cesar Crema

Executados: Ademir José Bosio e Onofre Dal Piva

Vistos etc.

 Intime-se ambos os exequentes, pessoalmente, por mandado, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6560 Nr: 264-94.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, Ivone de Souza 

Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:MT 17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 264-94.1998.811.0037 (Código 6560)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Sistema S/A

 Executados: Espólio de Sidnei Polato e Ivone de Souza Polato

Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, ressalvado o disposto no 

art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto 

no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

Destarte, considerando que a homologação judicial implica na verificação 

da regularidade formal do acordo, intime-se as partes para apresentarem 

a outorga uxória do cônjuge virago do avalista Carlos Alberto Polato 

(ressalvada a comprovação do regime matrimonial da separação 

absoluta), bem como para se manifestarem acerca da petição inclusa 

(fls.763/764), no prazo de 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13297 Nr: 1718-41.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI, ANTONIO 

ROSSANI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ZASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI - 

OAB:35939/PR, José Miguel Garcia Medina - OAB:21.731/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIZZARDO - 

OAB:OAB/RS. 45.730, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT

 Processo nº 1718-41.2000.811.0037 (Código 13297)

Ação de Execução por Quantia Certa

Requerentes: Maura Lopes da Silva Rossani e Espólio de Antônio Rossani

Requerido: José Luiz Zasso

Vistos etc.

 Há informação nos autos sobre a interposição de recurso especial (fls 

387verso) no processo nº 561-33.2008.811.0037, no qual foi formalizada 

penhora no rosto dos autos.

 Diante disso, aguarde-se o retorno dos autos nº 561-33.2008.811.0037 

(Código 11554), com subsequente cumprimento da determinação judicial 

derradeira (fls.375), para posterior análise do pedido de fls.344/346.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 1722-39.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA DE O. MELLO 

COSTA PINHO - OAB:21676/PR, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 1722-39.2004.811.0037 (Código nº 29321)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Darley da Silva Camargo e Renato Cintra Farias

Executado: Seregel Comércio de Produtos Agropecuários

Vistos etc.

Embora não mencionados na sentença, os juros moratórios incidem sobre 

os honorários de sucumbência, a partir da data do trânsito em julgado da 

decisão, a teor do disposto no §16 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.

Determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para inclusão da 

multa.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, conforme o postulado (fls.213), limitando-se a indisponibilidade 

ao valor incontroverso indicado na execução (CPC, art.854).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 2828-02.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B

 Processo nº 2828-02.2005.811.0037 (Código 34755)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Contudo Materiais para Construção LTDA. e Outro

Executado: Daniil Rijkoff

Vistos etc.

Cumpra-se corretamente a determinação judicial derradeira (fls.392), 

intimando a credora hipotecária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

do Médio Leste de Mato Grosso.

Aportando a resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36612 Nr: 4523-88.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE ALVES YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNOR MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ALVES YAMASHITA - 

OAB:MT 19.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 4523-88.2005.811.0037 (Código 36612)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Gislaine Alves Yamashita

Executado: Vagnor Mayer

Vistos etc.

Nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, vencido o 

beneficiário da Assistência Judiciária, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

 Tendo em vista que o executado Vagnor Mayer é beneficiário da 

gratuidade da justiça (fls.02), intime-se a parte exequente para demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

provisório.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36687 Nr: 4637-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI ADRIANA RAMPAZZO SABATINI, 

ODAIR JOSÉ SABATINI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida retro e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44408 Nr: 6653-17.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Processo nº 6653-17.2006.811.0037 (Código 44408)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Agro Mariana Produtos Agrícolas Ltda.

Executado: Denis Geisson de Souza Fardin

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor (fls.294/295), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, segue os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47998 Nr: 3391-25.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CV CONSTRUÇÕES LTDA, ANTÔNIO CARLOS 

ANDRADE BECKER, KARISE ANDREA BASCO BECKER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - OAB:

 Processo nº 3391-25.2007.811.0037 (Código 47998)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: CV Construções Ltda.

Vistos etc.

Retifique-se o polo passivo da ação para inclusão do nome dos 

executados Antônio Carlos Andrade Becker e Karise Andrea Basco 

Becker, conforme postulado (fls.214).

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução 

(CPC, art.854).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52196 Nr: 66-08.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 66-08.2008.811.0037 (Código 52196)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Primavera Factoring Fomento Mercantil Ltda.

Executado: Roberto Carlos Vieira

 Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução 

(CPC, art.854).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 231045 Nr: 4867-78.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI SANDRA 

FREITAS BACCI CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Processo nº 4867-78.2019.811.0037 (Código 231045)

Embargos à Execução

Embargantes: Vilson Luiz dos Santos Castro e Eli Sandra Freitas Bacci 

Castro Embargada: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

Intime-se a parte embargada para apresentar os documentos solicitados 

(fls.142), em 15 (quinze) dias, sob as penas do artigo 400 do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115047 Nr: 5562-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI DIAS DA SILVA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELLY DE JESUS 

AMARAL, para devolução dos autos nº 5562-76.2012.811.0037, Protocolo 

115047, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1571-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FORTUNATO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

MOACIR FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLI MARIANI LIMA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1571-63.2010.811.0037, 

Protocolo 69263, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 4566-88.2006.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

PAULO KALIZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

4566-88.2006.811.0037, Protocolo 42132, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003387-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERRAZ SALVADOR (REQUERENTE)

NEIDE DOS SANTOS SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE DE PAULA FREITAS OAB - PR66538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 
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de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento. Informo que as guias juntadas no id. ID. 28259875 

referem-se a pagamento de custas judiciais quando da distribuição da 

carta precatória e o depósito referente ao impulsionamento acima descrito 

refere-se à despesas do oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005053-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA OURO FINO EIRELI (REU)

BRUNO RODRIGUES CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES CAMARGO OAB - 861.338.611-34 

(REPRESENTANTE)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005026-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BISNETTO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA ROSA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DE ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON DA COSTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004642-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILTHON MAIA (EXEQUENTE)

CARMEM JORDAO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004642-12.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: HILTHON MAIA, CARMEM 

JORDAO MAIA EXECUTADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO ajuizada por HILTHON MAIA, CARMEM 

JORDAO MAIA em face do RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID 28140235, as partes informam 

o acordo entabulado entre elas e pugnam pela sua homologação e 

extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID 

28140235, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Ante a renúncia do prazo recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001330-57.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN GERALD ALVES DE JESUS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JEAN GERALDO 

ALVES DE JESUS em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que o autor notou 

uma redução significativa sobre o valor do salário mensal, oportunidade 

em que descobriu desconto em folha relativo a um contrato de 

consignação. Relata que nunca realizou qualquer contrato junto a 

instituição financeira requerida, ocasião em que procurou a requerida para 

que suspendesse a cobrança, bem como devolução dos valores até então 

suprimidos do seu salário, tendo a requerida se recusado a promover a 

suspensão e estorno dos valores descontados, sob o argumento de que 

eram devidos e, portanto, não poderiam ser cancelados. Assim, requer, 

liminarmente, seja determinada a suspensão das cobranças pela 

instituição bancária, sob pena de multa diária. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. No caso dos autos, a 

parte requerente alega que não assinou nenhum contrato de consignação 

junto a requerida, tampouco autorizou os descontos em folha. Ademais, 

analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se que existem 

descontos em seu holerite desde 2017 e apenas agora em março de 2019 

o requerente moveu ação, alegando desconhecer esses débitos, o que 

afasta o perigo de dano. Assim, inexistindo nos autos a comprovação dos 

fatos iniciais narrados, fazendo-se necessária a ampla dilação probatória 

e cognição exauriente para que se possa constatar eventual relação 

jurídica entre as partes, de modo que, por ora, não há que se falar em 

deferimento do pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores da medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteado nos autos. Cite-se a requerida para 

contestar a ação no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designa-se o dia 09 de maio de 2019, às 16h20min, para 

sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Conste no mandado que o banco requerido deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, 

do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem na audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de março 

de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001661-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA Vistos. 

Considerando que o requerido ainda não foi citado, e ante o teor do Ofício 

de ID nº 20775623, designo nova audiência de conciliação para o dia 

26/3/2020, às 13:00, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. Comunique-se o juízo deprecado acerca da 

presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001747-44.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: MAURO EIITI 

MUROFUSE Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente 

pugna pela prova emprestada referente ao depoimento da testemunha 

JUACIR JOÃO WISCHNESKI, realizado no processo n° 

1000559-50.2017.8.11.0037, em que a cooperativa move em face de 

Inácio Camilo Ruaro, perante a 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, 

bem como pela intimação da OCB/MT (Organização das Cooperativas do 

Brasil no Estado de Mato Grosso) para intervir no feito como Amicus 

Curiae, por ser detentora de conhecimentos técnicos e especializados na 

matéria cooperativista. Em relação a esses pedidos, intime-se parte 

requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias. Por sua vez, a parte 

requerida pugna pela realização de prova pericial consistente na apuração 

das perdas operacionais e nas perdas originadas pelos encargos 

financeiros sobre investimentos e classificadas como despesas gerais. 

Em que pese os fundamentos expostos pelo requerido, entendo que 

referidos cálculos não devem ser realizados neste momento processuais, 

mas sim em eventual apuração de liquidação de sentença, no caso de 

procedência da ação. Ainda, pleiteia a parte requerida pelo depoimento 

pessoal do representante legal da Cooaleste, o qual defiro. Assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020, às 15:30. Caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se 

os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 
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compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004376-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUADAGNIN RAIS (AUTOR(A))

ELTON GUADAGNIN (AUTOR(A))

CHARLES HENRI RAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INES DOS SANTOS GUADAGNIN OAB - 754.770.099-34 (PROCURADOR)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (REU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (REU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (REU)

ADOM THOMASI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1004376-25.2017.8.11.0037 ELTON GUADAGNIN e outros (2) RONIVALDO 

DE SOUZA CAMARGO e outros (3) Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001280-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGILEU BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001280-65.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AGILEU BORGES DOS SANTOS 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008050-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o pagamento de complementação de 

diligência no valor de 105,00, conforme id. 26434201.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002109-80.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS Vistos. Defiro o pedido de busca 

de bens através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de 

se buscar eventuais bens em nome da parte executada, utilizando-se o 

Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda da parte executada, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito. Realizadas 

as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que 

lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 

cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 20612988, no tocante a 

expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome da parte 

executada em razão deste processo, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000689-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO DEBACKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA (REU)

ALYSSON SOUSA CAVALCANTE DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000689-40.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLAUDINO DEBACKER REU: JOAO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA, ALYSSON SOUSA CAVALCANTE DA SILVA Vistos. 

Proceda-se a busca do endereço da parte requerida ALYSSON SOUSA 

CAVALCANTE DA SILVA, através dos convênios do TJMT. Inclua-se a 

minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a 

parte requerente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002001-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA BEUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REU)

LUCIMAR BATISTA PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002001-80.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): MANOEL BATISTA BEUNO REU: MARIA RODRIGUES 

MIRANDA, LUCIMAR BATISTA PEREIRA Vistos. Considerando a 
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informação do falecimento da parte requerida, intime-se o advogado da 

parte requerente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a 

habilitação dos herdeiros da parte executada, com a devida qualificação 

de cada sucessor, nos termos do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008150-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008150-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerida propôs 

reconvenção (ID nº 18546959), no entanto, não atribuiu valor à causa, tão 

pouco apresentou o pagamento das custas processuais de distribuição. 

Desse modo, chamo o feito a ordem e determino a intimação da parte 

requerida/reconvinte para, nos termos dos artigos 292, 319, V, 320 e 321 

do Código de Processo Civil, emendar a inicial, atribuindo o valor da causa 

à reconvenção, bem como para comprovar o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

reconvenção, nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, do 

referido códex. Após, remetam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1001330-57.2019.8.11.0037 JEAN GERALD ALVES DE JESUS BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AUTOMACAO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1002545-68.2019.8.11.0037 ARAGUAIA AUTOMACAO E SERVICOS LTDA 

- EPP ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001107-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS NILO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001107-07.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIANE DE BARROS NILO Vistos. Proceda-se 

a busca do endereço da parte requerida, através dos convênios do TJMT. 

Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, 

intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BENEVIDES CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000091-18.2019.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO JAYME BENEVIDES CORREIA Vistos. Defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. 

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de busca 

de bens nome do(s) executado(s) através do sistema INFOJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da(s) parte(s) executada(s), utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada 

aos autos cópia das declarações de imposto de renda da(s) parte 

executada(s), deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito. Realizadas as 

diligências, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001042-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADILMAR SARTORI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001042-46.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO REU: ADILMAR SARTORI 

Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida, através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. 

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005678-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZINHO MARCOS TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE TORTOLA OAB - PR15513 (ADVOGADO(A))

VAINER MARTINS REIS OAB - PR52839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN (REU)

ARNILDO GUADAGNIN (REU)

CLARICE CANZI GUADAGNIN (REU)

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN (REU)

ODETE PUTON GUADAGNIN (REU)

VOLMIR GUADAGNIN (REU)

VANDERLEI JOSE GUADAGNIN (REU)

JANETE TEREZINHA PUTTON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar as contestações, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000509-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA FRANCISCA DE MORAES GUILHERME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000509-53.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARILUCIA FRANCISCA DE 

MORAES GUILHERME REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Ausentes questões preliminares e estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Defiro o pedido de 

produção de provas sobre os fatos narrados e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/05/2020, às 15h30min. Caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os 

depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000048-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO REGIS RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000048-81.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FLAVIO REGIS 

RODRIGUES DA CRUZ Vistos. Proceda-se a busca de endereço da parte 

requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Sem prejuízo, expeça-se ofício a REDE ENERGISA e ÁGUAS 

DE PRIMAVERA, para que preste informações quanto ao atual endereço 

do executado. Realizadas as diligências, sendo encontrado novo 

endereço proceda-se a tentativa de intimação. Resultando negativas as 

diligências, intime-se a parte requerente para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004183-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, apesar de 

devidamente citada. . PRIMAVERA DO LESTE, 23 de janeiro de 2020. 

CELIA REGINA PEREIRA XAVIER DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006505-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIELLY GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005496-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAYRA MILESKA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002259-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PADUA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 1570-78.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sestílio Segundo Frison, PAVEL KUZNETSOV, MOACIR 

ANTÔNIO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 1570-78.2010.811.0037, Protocolo 

69262, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104051 Nr: 3003-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 3003-83.2011.811.0037, Protocolo 

104051, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177890 Nr: 9524-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ELIANE DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 9524-68.2016.811.0037, Protocolo 

177890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135467 Nr: 7157-42.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBECCA COSTA BERNARDES, GABRIELA COSTA 

BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:, ELSON REZENDE DEOLIVEIRA - OAB:12.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, EMERSON C. OLIVEIRA - OAB:MT 12.291, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Vistos.

 Defiro o pedido de juntada requerido pela parte autora, bem como o 

protocolo do PEA. Declaro encerrada a instrução. Saem os presentes 

intimados para apresentarem memoriais finais no prazo legal, na forma 

sucessiva. Após, concluso para sentença. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, encerro o presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69254 Nr: 1562-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÍRIO BRIANEZI, PERCI TOMAZI DALLA NORA, 

DANIEL BRIANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 13605-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 1562-04.2010.811.0037, Protocolo 

69254, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 3522 Nr: 192-10.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone de Souza Polato, SIDNEI POLATO - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MS 5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº: 192-10.1998.811.0037 (Código 3522)

 Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executados: Ivone de Souza Polato e Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, ressalvado o disposto no 

art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto 

no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

Destarte, considerando que a homologação judicial implica na verificação 

da regularidade formal do acordo, intime-se as partes para apresentarem 

a outorga uxória do cônjuge virago do avalista Carlos Alberto Polato, 

ressalvada a comprovação do regime matrimonial da separação absoluta, 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 143925 Nr: 1582-19.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ET LOGÍSTICA E TRANSPORTADORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANDRI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE STATES NIEBISCH - 

OAB:24161-O/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 

5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas e as 

testemunhas AURI STADLER, CATIA REGINA RAVANELLO E FRANCISCO 

DE ASSIS CANDIDO. A Magistrada procedeu à inquirição das testemunhas 

através de oitiva digital. O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE 

pugnou para que incida os efeitos da ausência da parte requerida, tendo 

em vista que pleiteou pelo depoimento pessoal da parte, desiste da oitiva 

da testemunha FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO, informa que a carta de 

preposição foi protocolada pelo PEA. A MAGISTRADA PROFERIU O 

SEGUINTE DESPACHO: Vistos. Defiro o pedido de juntada da carta de 

preposição protocolado do PEA, defiro, ainda, o pedido de desistência da 

testemunha FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO. Declaro encerrada a 

instrução. Sai à parte requerente intimada para apresentar memoriais 

finais no prazo legal. Após, concluso para sentença. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu, Dulcinéia Naiara da Silva 

(Estagiária de Direito), que o digitei.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 8005-63.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, 

PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT3606, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA AMORIM KRON 

DEBASTIANI - OAB:SP 331.813, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - OAB:SP 

391.132, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NATÁLIA DINIZ DA SILVA - OAB:SP 289.565

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 8005-63.2013.811.0037, Protocolo 

125435, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199562 Nr: 8311-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIOZ SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 8311-90.2017.811.0037, Protocolo 

199562, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183127 Nr: 476-51.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 476-51.2017.811.0037, Protocolo 

183127, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155948 Nr: 7153-68.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 7153-68.2015.811.0037, 

Protocolo 155948, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53520 Nr: 1133-08.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULITA MARIA FIGUEIREDO, ANDREA CHRISTINA 

FIGUEIREDO, CARLA KRISTIANE FIGUEIREDO, LUIZ ANTONIO FIGUEREDO 

JUNIOR, LOHAN IURI FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AMAYA ESTEVEZ, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, João José A. De L Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:MT/7202, 

LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723/MT, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, RICARDO GOMES SANCHES - OAB:21427-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, querendo 

apresentarem alegações finais no prazo legal.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000502-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000502-61.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ISAAC SILVA NERY DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de 
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ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA, no processo da execução de 

honorários advocatícios de defensor da dativo, arguindo excesso de 

execução. O executado apresenta embargos que claramente não tem 

relação com este processo, visto que impugna o valor de R$ 8.965,10 (oito 

mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) que 

sequer é o cobrado pelo exequente. Faz alusão também a certidões do 

ano de 2013, sendo que as certidões que instruem este processo são 

referentes a audiências realizadas em 2018, expedidas em 2019. O 

exequente rebateu as alegações do executado requerendo a 

homologação do valor e o consequente pagamento. Na espécie, o 

processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em 

que o exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia 

dativa na Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. Da análise 

detida dos autos verifico que foram juntadas todas as 10 certidões que 

embasaram o pedido, emitidas pelo Gestor Judiciário da Vara Criminal e 

seus respectivos termos de audiência, de modo que está demonstrado o 

crédito pleiteado. Ainda, visualiza-se que todas as certidões foram 

expedidas pelo Gestor Judiciária daquela Vara (art. 374, inc. IV, art. 405, 

art. 425, inc. I, todos do NCPC), com a indicação dos processos onde o 

exequente funcionou como advogado dativo, sendo tais decisões títulos 

executivos (art. 24, caput, da Lei 8.906/1994). Posto isso, com 

fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; todos c/c 

o artigo 27 da Lei 12.153/2009, julgo improcedente a impugnação, uma vez 

que não se constatou o alegado excesso de execução, bem como 

homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na petição, no valor 

de R$ 4.482,50 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de honorários advocatícios de defensor dativo. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. INTIME-SE 

A PARTE EXEQUENTE PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA SECRETARIA, que deve retê-la e certificar 

nos autos. Após a apresentação da certidão original, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a apuração do valor líquido devido, juntamente com a distinção da 

atualização monetária, juros e deduções tributárias, nos termos do artigo 

3º do Provimento nº 11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as 

peças exigidas naquele Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV 

(art. 13, § 2º, da Lei 12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), 

expeça-se ofício requisitório diretamente ao ente público citado, para 

pagamento do valor indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de 

tributação, assim como comprovar todos os pagamentos nos autos. O 

ofício requisitório deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 

11/2017-CM, bem como ser instruído com as peças lá apontadas. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o 

pagamento, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de 

sequestro do numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009 e o Provimento nº 11/2017-CM. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000360-23.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:BENEDITO 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004952-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004952-47.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA 

GERAL Vistos, Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos 

à execução no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 do CPC). Opostos os 

embargos e constatada sua tempestividade, intime-se o(a) exequente 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE A 

PARTE EXEQUENTE PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, AS 

CERTIDÕES ORIGINAIS NA SECRETARIA, que deve retê-las e certificar 

nos autos. Decorrido o prazo, concluso para deliberações. Primavera do 

Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011374-21.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FATIMA MARTINS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, Intime-se a requerente para indicar os dados bancários para 

expedição do alvará, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos no estado em que se encontra. Após a indicação 

dos dados bancários, expeça-se alvará em favor da requerente no valor 

de R$7.864,00(sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) com as 

correções e arquive-se com as cautelas pertinentes. Primavera do 

Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000914-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JANAINA GOMES DE 

OLIVEIRA SOUZA Vistos, Designe-se audiência de conciliação com as 

providências de praxe. Expeça-se carta precatória à comarca de 

Poxoréu/MT, para fins de citar e intimar a parte requerida no endereço 
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indicado no evento n°23513941. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006781-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY ALENCAR MENEZES (INTERESSADO)

EDILENE PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006781-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDILENE PARPINELLI 

INTERESSADO: KENEDY ALENCAR MENEZES REQUERIDO: EDSON DE 

OLIVEIRA PINHEIRO, EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME Vistos, 

Designe-se audiência de conciliação com as providências de praxe. 

Expeça-se mandado de citação e intimação a ser cumprido no seguinte 

endereço: RUA CASTELÂNDIA N°150, BAIRRO CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. Caso não seja encontrado o demandado 

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO pessoalmente no endereço indicado acima, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça deixar cópia do mandado, desde que 

identificado o seu recebedor, nos termos do Enunciado 5, do FONAJE. 

Serve a presente de mandado. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004320-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI DE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004320-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: FRANCIELI DE CAMPOS SILVA Vistos, Defiro o pedido 

retro. Penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 25124677, a 

saber, MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125 ES, ANO 2007/2008, PLACA 

NJA-7081, CHASSI 9C2JA04208R049043, ou outro bem penhorável, caso 

seja encontrado na posse do devedor, ou, em caso negativo, qualquer 

outro bem e/ou veículo que esteja em sua posse. No ato da penhora 

deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar a parte 

devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo para 

impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) 

dias. Serve a presente de carta/mandado de penhora e avaliação. 

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012304-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADEMIR ANTONIO BAGETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012304-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: NUBIA ARANTES EXECUTADO: 

GLADEMIR ANTONIO BAGETTI Vistos, INDEFIRO a intimação da executada 

pelo aplicativo Whatsapp, tendo em vista à ausência de norma reguladora 

neste juízo. Expeça-se novo mandado de intimação da parte executada 

para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação (art. 523, §1º, do Código de Processo Civil). A intimação deverá 

ocorrer no seguinte endereço: RUA DAS GARÇAS, N°644, CENTRO, 

SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT”. Serve a presente de mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002576-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002576-59.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: NEUSA VIANA EXECUTADO: 

LUIZ EDUARDO FERREIRA Vistos, Cite-se o executado por EDITAL, no 

prazo de 20(vinte) dias, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, nos termos do Enunciado 37, do FONAJE. Junte-se 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do 

Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004730-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANUBIO EMMANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004730-50.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ANUBIO EMMANOEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO - 

ME Vistos, Expeça-se mandado de intimação da parte executada 

ALFREDO VIEIRA DE ARAÚJO – ME para cumprir a sentença, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de 

expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §1º, do Código 

de Processo Civil). A intimação deverá ocorrer no seguinte endereço: RUA 

EMA, N°22, BAIRRO TUIUIÚ – PRIMAVERA DO LESTE/MT. Serve a presente 

de mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIA CARLA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004018-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: ROGERIA CARLA BARBOSA DA SILVA Vistos, 

Designe-se audiência de conciliação com as providências de praxe. 

Expeça-se carta precatória à comarca de Anápolis/GO, para citação e 
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intimação da requerida ROGÉRIA CARLA BARBOSA DA SILVA, cujo 

endereço fora indicado no termo de audiência (id. n°25316687). 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006313-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SOUZA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006313-36.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: WASHINGTON SOUZA REIS Vistos, Intime-se a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004290-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS OHANNA LINHARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004290-20.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME REQUERIDO: THAIS OHANNA LINHARES DE OLIVEIRA Vistos, Acolho o 

pedido retro. Cite-se a executada por edital, no prazo de 20(vinte) dias, 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Junte-se 

cálculo atualizado, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 22 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003204-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA BORGES (REQUERENTE)

DALVA ELENA BORGES MARINHO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

DANIELA BARBOSA SCHUTZ 03572239931 (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR OAB - SP173888 (ADVOGADO(A))

LARISSA NUNES SCARELLI OAB - SP427860 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 18/02/2020 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007523-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAEL ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007523-88.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSAEL ALVES LIMA 

EXECUTADO: UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA Vistos, 

Emende-se a inicial, para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar todos os 

documentos que se encontram no ID. 27632208, de forma legível, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, 

junte-se comprovante de endereço em seu nome ou comprovar o vínculo 

jurídico com a pessoa cujo nome consta no comprovante, sob pena de 

indeferimento da inicial. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005502-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA ROSSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 18/02/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000371-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VILELA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE ALVES VILELA (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1000371-52.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ALINE VILELA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANIELA KENSY KUSIACK 

POLO PASSIVO: SILVANE ALVES VILELA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NERES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000142-92.2020.8.11.0037. REQUERENTE: PAULA NERES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por PAULA 

NERES SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que a 

requerida exclua imediatamente a restrição ao crédito no valor de R$ 

3.899,05 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos), 

com vencimento em 30/01/2020. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requente é titular da unidade consumidora n° 6/985712-9. Sustenta que os 

técnicos da Requerida foram à residência da Requerente a fim de realizar 

a troca do relógio medidor, alegando alguma irregularidade. Após 

concluírem o serviço, tais técnicos entregaram alguns papéis para a 

Requerente assinar, porém não foi esclarecido para ela o real motivo da 

troca desse medidor. Mesmo que tenha recebido o Termo de Ocorrência e 

Inspeção n. 709253, ela assinou sem ter a ciência do que estava 

ocorrendo de fato. Afirma que, no mês de outubro de 2019, foi 

surpreendida quando recebeu uma notificação de cobrança de consumo 

faturado no valor de R$ 3.899,05 (três mil oitocentos e noventa e nove 

reais e cinco centavos), sendo um boleto no valor de R$ 1938,60 e outro 

no valor de R$ 1960,45, no qual foi constatado a revisão de seis meses de 

faturamento por causa do “medidor com tampa furada/ perfurada”, ambos 

com vencimento para o dia 30/01/2020. Relata que em nenhum momento 

foi informada que seria cobrada a diferença na média dos últimos seis 

meses. Aduz que o não pagamento dessa fatura resulta na inscrição do 

nome da Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito e o corte da 

energia de sua residência. Assevera que os medidores são lacrados e o 

manuseio é realizado apenas pelos técnicos da Requerida. Menciona que 

procurou a requerida várias vezes visando contestar a cobrança. 

Argumenta que não restou alternativa para resolver a situação senão 

procurar o Poder Judiciário. Vieram os seguintes documentos: 

Documentos de Identificação (id. n°27976025); Procuração (id. 

n°27976026); Declaração de Hipossuficiência (id. n°27976028); Boletos 

(id. n°27976034); Carta ao Cliente (id. n°27977742); Termo de Ocorrência 

e inspeção (id. n°27977744) e Simulador de Consumo Energisa 

(id.n°27977745) É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. O valor se mostra, à primeira vista, exorbitante, se levarmos em conta 

a média de consumo da reclamante que gira em torno dos R$ 400,00 

(quatrocentos reais), de acordo com o documento id n.27977742. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à suspensão do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Diante disso, o 

deferimento da liminar é medida que se adotada ao caso concreto. Não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança 

pode eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Acerca do assunto, vejamos a recente jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. 

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE COBRANÇAS EXORBITANTES 

ACERCA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO QUE 

GERA PERIGO DE LESÃO IRREVERSÍVEL AO CONSUMIDOR. PRESENÇA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA PREVISTOS NO ART. 300 DO NCPC/15. PRESUNÇÃO DE RISCO 

DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. LIMINAR QUE 

MERECE ACOLHIDA DE PLANO NESTA FASE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA 

DO VERBETE SUMULAR Nº 195 DO TJ/RJ. DECISÃO QUE MERECE 

REFORMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00177773220198190000, Relator: Des(a). LUIZ 

HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2019, DÉCIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) – Destaquei. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e DETERMINO a imediata suspensão do débito dos dois 

boletos cobrados pela Reclamada em nome da Reclamante, referente à 

Unidade Consumidora n.6/985712-9, sendo um no valor de R$ 1.938,60 

(um mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) e outro no 

valor de R$ 1.960,45 (um mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e 

cinco centavos), ambos com vencimento em 30/01/2020, até a apreciação 

final do mérito, bem como abstenha de incluir a demandante nos Órgãos 

de Restrição ao Crédito referente aos débitos discutidos nestes autos, 

sob pena de multa única que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n.6/985712-9 também relativo a estes débitos, sob pena de 

multa única que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 

9h40min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em 

revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O 

prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência 

de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de revelia e de presunção 

de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para 

impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 15 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007366-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SEVILHA MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS JURIDICOS E EMPRESARIAIS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 18/02/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000229-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA NOVA UNCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

RAFAEL D. CARDOSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 18/02/2020 

Hora: 16:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-93.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 17/02/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 18/09/2019 

Hora: 15:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 07 de Agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 334, § 3º, intimo Vossa Senhoria acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 03/03/20, às 13h40min. Primavera do 

Leste-MT, 23/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIVANDA LUCAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 11/02/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE LIMA MIRANDA MENEZES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 11/02/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000381-96.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANTONIO ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: COMPANHIA ENERGETICA 

DO PIAUI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000383-66.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

NOVAES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 10/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACZA GIOVANNA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000384-51.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ACZA 

GIOVANNA XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000385-36.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIANA 

FONSECA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 23/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000386-21.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ROSARIA MARIA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONES KLEY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000387-06.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RONES KLEY 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 23/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010465-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO GONZAGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010465-13.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: LAZARO GONZAGA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099./95. Fundamento e decido. Dispõe 

o artigo 53, § 4º, da referida Lei que: Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No caso dos autos, não 

foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o 

processo deverá ser extinto, sendo que ainda, o exequente não atendeu o 

chamamento judicial para manifestar nos autos conforme certidão (ID Nº 

18282790). Isto posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 31 de outubro 

de 2019. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILVA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 11/02/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 23 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000360-23.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Para melhor elucidação dos fatos 

na inicial, converto a análise do pedido liminar em diligência. Junte-se 

extrato de empréstimo consignado. Junte-se extrato bancário tendo como 

início o período em que o autor recebeu o suposto valor de 

R$3.627,00(três mil, seiscentos e vinte e sete reais), a título de empréstimo 

consignado, atualizado até os dias atuais. Cumpra-se as determinações 

no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Ultimadas as providências, volte-me conclusos para decisão urgente. 

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133712 Nr: 5777-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ROSELIA JOSÉ RODOVALIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 40 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127095 Nr: 79-94.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA STEINER BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 40 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214361 Nr: 6129-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALTER GOMES COSTA, DEISE DIAS, DANIELA 

VARGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 40 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227992 Nr: 3686-42.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. MARINHO - ME, T. D. S. COMERCIO E 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 3686-42.2019.811.0037 – CÓDIGO: 227992

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

RÉU(S): M. V. MARINHO – ME e T. D. S. COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS EIRELI – EPP

CITANDAS: M. V. MARINHO – ME (SILVA LISBOA TRANSPORTES), CNPJ: 

03.028.989/0001-30, Endereço: Rua P, 120, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.098-420, Telefones: (65) 3667-1620/ (65) 3667-0160; T. D. S. 

COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI – EPP (D & F 

MADEIRAS), CPNJ: 14.517.489/0001-88, Endereço: Av. João Leandro 

Barbosa, s/n, Setor Industrial, Vista Alegre do Abuna, Porto Velho-RO, 

CEP: 76.846-000

FINALIDADE: CITAÇÃO das acusadas, acima qualificadas, via deste edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação (consoante 

consta das denúncias a seguir resumidas), por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396, parágrafo único, e arts. 364 e 365, 

todos do CPP. Salienta-se que na “(...) resposta, as acusadas poderão 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).”.

RESUMO DA INICIAL: Denúncia - fls. 4 e 4-verso: “(...) Consoante ressai 

dos autos, no dia 25 de outubro de 2.015, por volta das 10h10min, no KM 

286, BR 070, nesta Comarca, a denunciada EMPRESA M. V. MARINHO – 

ME, transportava madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem 

ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Logrou-se 

apurar que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a Polícia 

Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de produto florestal onde 

se verificou que a denunciada transportava determinada quantidade de 

madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem, uma vez que a 

Guia Florestal possuía validade até o dia 22.10.2015. Assim agindo, a 

denunciada EMPRESA M. V. MARINHO – ME, incorreu na sanção do artigo 

46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 (...)”.

(...)

Denúncia - fls. 148 e 148-verso: “(...) Consoante ressai dos autos, no dia 

25 de outubro de 2.015, por volta das 10h10min, a pessoa jurídica T. D. S. 

COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI – EPP, transportava 

madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do 

armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Logrou-se apurar 

que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a Polícia Rodoviária 

Federal apreendeu um carregamento de produto florestal onde se 

verificou que a denunciada transportava determinada quantidade de 

madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem, uma vez que a 

Guia Florestal possuía validade até o dia 22.10.2015. Assim agindo, T. D. 

S. COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI – EPP, incorreu na 

sanção do artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 (...)”.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. RECEBO A DENÚNCIA de fls 04 e 04-verso 

EM FACE DA EMPRESA M. V. MARINHO-ME e DENÚNCIA de fls 148 e 

148-verso EM FACE DE T.D.S COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS EIRELI-EPP, como incursas no artigo 46, parágrafo único, da 

Lei 9605/1998. 1. Cite-se as acusadas por Edital, com prazo de 30 dias, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos 

do art. 396, parágrafo único e arts. 364 e 365, todos do CPP. 2. Na 

resposta, as acusadas poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput). 3. Decorrido o prazo do item 1, com ou sem resposta, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, servindo a presente decisão de 

mandado/ofício/carta precatória. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 

2019. Eviner Valério Juiz de Direito”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gardênia Borges de 

Moura Cabriote, Gestora Judiciária Substituta, digitei-o.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020.

GARDÊNIA BORGES DE MOURA CABRIOTE

Gestora Judiciária Substituta
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Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILVA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1000268-45.2020.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 13.257,61 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCILVA 

FERREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua Jacarandá, 1099, Primavera III, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: Rua Piracicaba, 808, Centro, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Senhor(a): REU: BANCO BRADESCO A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 11/02/2020 Hora: 14:20 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais PRIMAVERA DO LESTE, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000310-94.2020.8.11.0037. REQUERENTE: RENAN PINTO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, Trata-se da ação indenizatória c/c pedido liminar pleiteada por 

RENAN PINTO em face LOJAS AVENIDA S.A e CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, todos devidamente qualificados 

na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional a fim de que as requeridas excluam imediatamente a 

restrição ao crédito no valor de R$ 71,10 (setenta e um reais e dez 

centavos) do nome do requerente. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requente tentou efetuar a aquisição de um automóvel através de 

financiamento quando foi surpreendido com a informação da existência da 

negativação de seu nome junto ao SPC. Sustenta que realizou uma 

consulta junto ao SCPC no dia 13/01/2020 e constatou realmente a referida 

negativação, o qual foi incluída nos órgãos de restrição ao crédito devido 

a uma suposta dívida de um cartão no valor de R$ 71,10 (setenta e um 

reais e dez centavos) que foi fornecido pela primeira requerida, sendo 

administrado pelo Club Mais Administradora de Cartões LTDA (segunda 

requerida). Argumenta que o autor não possui a referida dívida e que, 

portanto, é supostamente equivocada. Vieram os seguintes documentos: 

Documentos de Identificação (id. n°28213437) e Documento de 

Comprovação – Extrato SCPC (id. n°28068953). É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da 

restrição ao crédito no valor de R$71,10 (setenta e um reais e dez 

centavos) em nome da Requerente. Sabe-se que a restrição do crédito 

repercute negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a 

atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, 

que será melhor analisado após respeitado os princípios do contraditório e 

ampla defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo o débito discutido neste auto, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízo para a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é 

medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

retirada do nome da parte requerente RENAN PINTO, inscrita no CPF n. 

046.424.361-03, referente ao contrato n°0002591943, no valor de R$ 

71,10 (setenta e um reais e dez centavos), dos órgãos de proteção ao 

crédito, devendo ser providenciada a exclusão da negativação 

diretamente no órgão de restrição ao crédito respectivo (SPC). Serve a 

presente decisão de ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008147-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO VILELA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 161 de 743



Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008147-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCELIO VILELA MACHADO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008207-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008207-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

CAVALCANTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008209-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA CAMPOS CORREA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008209-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSEFINA CAMPOS CORREA 

DE MELO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008232-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008232-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GILBERTO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se 

de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que 

as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008241-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008241-22.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANIA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de processo 

em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as partes 

foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o objetivo de 

apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme quantidade de 

processos que se encontram nesta mesma fase processual, e que 

eventual bloqueio para realização de cada perícia irá onerar 

demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE OPORTUNIZAR AO 

ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE O CÁLCULO QUE 
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ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) 

DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, no caso de 

discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para deliberação por 

este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da liquidação, concluso 

para nomeação de perito e bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008069-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE RENATE GERKE IKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008069-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LIANE RENATE GERKE IKERT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de processo 

em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as partes 

foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o objetivo de 

apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme quantidade de 

processos que se encontram nesta mesma fase processual, e que 

eventual bloqueio para realização de cada perícia irá onerar 

demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE OPORTUNIZAR AO 

ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE O CÁLCULO QUE 

ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) 

DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, no caso de 

discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para deliberação por 

este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da liquidação, concluso 

para nomeação de perito e bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007147-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DE FATIMA LOPES (INTERESSADO)

LORIVAL MARTINS DE ALBURQUEQUE (INTERESSADO)

JOSILENE ROSA DE MORAES (INTERESSADO)

ELIZABETE LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

JOANA SOUZA QUINTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007147-39.2018.8.11.0037. INTERESSADO: LORIVAL MARTINS DE 

ALBURQUEQUE, JOANA SOUZA QUINTEIRO, JOSILENE ROSA DE 

MORAES, ELIZABETE LOPES DA SILVA, ZELIA DE FATIMA LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007050-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007050-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELSA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se 

de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que 

as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007191-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GRAZIELLA BRAVIN AOKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007191-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAQUELINE GRAZIELLA 

BRAVIN AOKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 
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liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003591-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003591-92.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LIDINALVA ARAUJO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual, e que eventual bloqueio para realização de cada perícia irá 

onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 90 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio de verbas 

públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. 

Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001772-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001772-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAIMUNDO FRANCISCO 

COELHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a informação nos autos de que o 

paciente está sendo atendido por médico retinólogo em Cuiabá, através do 

SUS, não sendo necessário realiza-lo através do bloqueio efetivado, 

requisite-se diretamente do fornecedor CLINICA E MICROCIRURGIA DE 

OLHOS LTDA beneficiário do alvará nº 512407-7/2019, a devolução do 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de bloqueio da respectiva quantia de sua conta. Juntamente com o ofício, 

encaminhe-se cópia da decisão que determinou o bloqueio e do alvará 

judicial. Juntado o comprovante da devolução do valor, concluso o 

processo para extinção. Decorrido o prazo sem a comprovação, concluso 

para bloqueio. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007559-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOARES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007559-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDSON SOARES DE CASTRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista a informação nos autos de que o paciente já 

havia realizado a cirurgia de Pterígio em Olho Direito no Hospital das 

Clínicas em Primavera do Leste às expensas do Sistema Único de Saúde, 

sendo realizado apenas o procedimento no olho esquerdo, requisite-se 

diretamente do fornecedor CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA 

beneficiário do alvará nº 492285-9/2019, a devolução do valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

bloqueio da respectiva quantia de sua conta. Juntamente com o ofício, 

encaminhe-se cópia da decisão que determinou o bloqueio e do alvará 

judicial. Juntado o comprovante da devolução do valor, concluso o 

processo para extinção. Decorrido o prazo sem a comprovação, concluso 

para bloqueio. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BENTO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001589-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANA CLAUDIA BENTO DOS 

ANJOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da ausência de capacidade 

postulatória para litigar em juízo Deixo de analisar tendo em vista que 

quando da suspensão preventiva do patrono da parte autora, a ação já 

havia sido distribuída e a impugnação foi apresentada por advogado 

devidamente substabelecido nos autos. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento, a 

requerida reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos 

autos o referido documento. - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a 

parte requerente ROSA WISCH que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$73,93, no 

entanto, “NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO 

ALGUM DE TER POSSUÍDO VÍNCULO com a Reclamada”. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com o banco. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável 

a ele. Registra-se que em que pese a requerida ter apresentado relatório 

de chamadas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados como 

unilaterais, motivo pelo qual, não são hábeis a comprovar a contratação. 

Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos 

narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da 

requerida: (...)“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ 

NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM A 

RECLAMANTE REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”. Grifei 

REGISTRA-SE QUE NA INICIAL, AO CONTRÁRIO DA IMPUGNAÇÃO, A 

PARTE AUTORA NÃO AFIRMA COM EXATIDÃO QUE NÃO CONTRATOU. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 
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dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, “NÃO 

CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO ALGUM DE TER 

POSSUÍDO VÍNCULO”. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento 

do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao 

requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era 

indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. 

Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de 

legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

liquidou adequadamente o seu crédito, pelo que improcede o pleito. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIA DA SILVA ARRAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003932-21.2019.811.0037 Reclamante: Amanda Maria da 

Silva Arraes Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que teve a suspensão 

do fornecimento da energia elétrica em 16.11.2018. Afirma que a 

suspensão se deu em razão do padrão não estar de acordo com as 

normas técnicas. Aduz que foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para 

regularização, mas mesmo assim a energia permaneceu suspensa. Alega 

que cumpriu as exigências da parte Reclamada, contudo a energia só foi 

restabelecida 24 horas depois. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que a energia já se encontrava suspensa desde 

Abril de 2018, sendo que a parte Requerente regularizou as faturas em 

atraso na data de 16.11.2018, motivo pelo qual foi efetivada a fiscalização 

para religação, sendo constatado que seriam necessárias adequações 

técnicas antes da religação. Afirma que o prazo para que seja efetivada a 

checagem para religação é de 02 (dois) dias, e que cumpriu em menos de 

24 horas. Deste modo afirma que inexiste ato ilícito, bem como aduz que a 

parte Requerida não comprovou os seus danos morais, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a 

contestação em todos os seus argumentos. Em análise aos documentos 

dos autos constato que embora a parte Requerente afirme que a energia 

não se encontrava suspensa desde 04/2018, não há nos autos nenhum 

documento que corrobore com esta assertiva. Por outro lado, denotamos 

do histórico de contas de ID 25469697 e do histórico de Ordens de 

Serviço de ID 25469701 que a energia da parte foi suspensa por falta de 

pagamento em 23.04.2018 e religada apenas em 18.11.2018, 

corroborando assim a tese narrada pela parte Requerida. Assim 

inexistindo comprovação de que a energia não se encontrava suspensa 

no período de Abril de 2018 a Dezembro de 2018, bem como pelo fato da 

solicitação de verificação e religação ter ocorrido em menos de 24 horas 

da regularização confirmada pela parte Requerente, não há que se falar 

em ato ilícito. Desta feita, não resta comprovado que a parte Requerente 

tenha sofrido qualquer dano, pois não comprovou que a energia estava 

em utilização, bem como que a parte Requerida demorou tempo excessivo, 

para efetivar a religação. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC 

c/c art. 6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares arguidas, bem como 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo a liminar 

concedida no ID 21624968. Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002977-87.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Estaniel 

Pascoal Alves da Silva Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu em 

Dezembro/2018, uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 

5.848,89 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos), pois não pode ser imputada a parte requerente cobrança que 

não deu causa ou não contribuiu. A parte requerida contesta a autora 

alegando que o débito é regular, tendo em vista que foi encontrada 

irregularidade no medidor, denominada como “MEDIDOR COM TAMPA 

PERFURADA” o que acarretava registro menor do que o consumo de 

energia da UC. Por este motivo alega que ao encaminhar a fatura de 

recuperação de consumo agiu dentro do seu exercício regular do direito e 

inexiste dever de indenizar, motivo pelo qual os pedidos devem ser 

julgados improcedentes. Como se denota no ID 22988066, houve a 

inspeção na data de 08.11.2018, onde foi constatada a irregularidade que 

ocasionou a recuperação de consumo referente ao período de 11/2017 a 

11/2018, conforme carta ao cliente apresentada no ID 22988060. Apesar 

de haver documentos que comprovam que havia uma irregularidade no 

medidor, não há comprovação de que a parte requerente tenha se 

beneficiado com um consumo menor do que o apurado, uma vez que no 

histórico de consumo apresentado no ID 22988074 foi mantido o mesmo 

consumo que vinha ocorrendo anteriormente, tendo alguns meses 

inclusive diminuído, como se denota do mês de Janeiro de 2019. Diante de 

tal fato considero que inexiste recuperação de consumo no presente 

caso, visto que a parte Requerente não se beneficiou com consumo a 

menor, pois as contas se mantiveram no mesmo patamar nos meses 

seguintes, devendo ser declarada inexistente a fatura de recuperação de 

consumo no valor de R$ 5.848,89 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito 

reais e oitenta e nove centavos). Assim, resta evidente que a legalidade 

da recuperação de consumo não restou comprovado pela parte 

Requerida, motivo pelo qual não há como manter a cobrança. Melhor sorte 

não assiste o pedido de indenização por danos morais. Em acurada 

análise dos autos, embora a parte Requerente tenha informado que houve 

um ato lesivo que lhe causou grande constrangimento, em razão do ato 
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ilícito praticado pela requerida, não há nos autos nenhuma prova que 

comprove tais argumentos, assim reconheço que, a parte requerente não 

demonstrou qual o abalo moral sofrido, não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia por força do art. 373, I do CPC. Em que pese 

tenha sido efetivada a cobrança da fatura de recuperação de consumo, é 

importante destacar que não ficou comprovado nos autos que o evento 

culminou em outras consequências jurídicas, situações que, quando 

comprovadas, ensejariam indenização a título de danos morais, razão pelo 

qual considero improcedente o pedido do autor. Eis entendimentos 

jurisprudenciais que amparam a conclusão em questão: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO 

DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR POR TERCEIROS FALSÁRIOS – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA 

CONSTANTE, COM AMEAÇA DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NO ROL DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE 

HOUVE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MERO ABORRECIMENTO – 

NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 

– Se a cobrança indevida se resume à emissão de fatura de cartão de 

crédito, sem ameaça de inserção do nome do consumidor no rol de 

inadimplentes, além de não ter sido comprovada a reclamação 

administrativa sobre a legitimidade do débito, não há falar em danos 

morais, mas meros aborrecimentos, não passíveis de indenização. 2 – 

Recurso conhecido e não provido. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 117535120128110001/2013, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/05/2013, Publicado no DJE 09/05/2013). Assim, entendo que não restou 

comprovado o desvio produtivo do consumidor, inexistindo qualquer 

comprovação de que foram realizadas reclamações administrativas para 

tentativa da solução do feito, bem como não houve comprovação de que 

houve negativação do referido débito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para determinar que seja 

considerado indevido o valor cobrado R$ 5.848,89 (cinco mil oitocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de recuperação 

de consumo. Danos morais rejeitados, nos termos da fundamentação 

supra. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UALIFER MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000611-75.2019.8.11.0037 Reclamante: Ualifer Machado de 

Oliveira Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que no dia 08.06.2019, 

um caminhão derrubou um poste de energia próximo a sua residência, que 

veio a quebrar o seu muro. Afirma que tentou receber o prejuízo material 

da parte Requerida, contudo foi informado que a responsabilidade quanto 

ao dano material é do caminhão que derrubou o poste. Assim, requer que 

a parte Requerida seja condenada ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais. A parte requerida contesta a parte Requerente 

alegando que o fio rompido foi de telefone, que não houve interrupção no 

fornecimento de energia elétrica e que os danos materiais são de 

responsabilidade do caminhão que derrubou o poste. Assim afirma que 

não há ato ilícito e que inexiste no presente caso comprovação de abalo 

moral, bem como não é responsável pelos danos materiais, motivo pelo 

qual requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação rechaçando todos os argumentos 

apresentados na contestação. Em análise aos autos, constato que a parte 

Requerente reconhece que o dano material foi oriundo de um veículo que 

não é de propriedade da parte Requerida. Houve um acidente que fez com 

que o poste atingisse o muro da parte Requerente, conforme comprovado 

nas fotos da inicial, contudo resta evidente que a culpa pelo fato se deu 

por culpa de terceiro, sem nenhuma ligação da parte Requerida. Desta 

forma em que pese tenha alegado que a parte Requerida não solucionou o 

problema administrativamente, entendo que a não é de responsabilidade 

da parte Requerida as despesas oriundas de danos efetivados por 

terceiros. Ressalto, que embora a parte Requerente afirme que os fios de 

energia se encontravam baixos, este não comprovou o fato narrado, nem 

que tentou que a parte Requerida erguesse os fios, para evitar este 

incidente. Assim, não resta comprovado que a parte Requerente tenha 

sofrido qualquer dano capaz de ensejar indenização a título de danos 

materiais e morais. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Tratando-se de alegação de defeito na 

prestação de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva (CF/88, 

art. 37, §6º, e CDC, art. 14, caput), competindo à fornecedora provar a 

ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade, o que 

não ocorreu nos presentes autos. Caso em que restou demonstrado que 

os danos reclamados na inicial decorreram de culpa exclusiva de terceiro, 

que colidiu veículo automotor em poste de energia elétrica, gerando 

sobrecarga e queima de equipamentos. Apelo desprovido. (Apelação 

Cível, Nº 70075698431, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 29-08-2018) Deste modo 

entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida 

que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002985-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEDA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002985-64.2019.8.11.0037. INTERESSADO: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP REQUERIDO: ALEDA OLIVEIRA SANTOS Vistos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 166 de 743



Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente 

(id. n°26656608), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004742-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004742-30.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINEIA CARVALHO DA 

CUNHA Vistos, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se da ação de execução de título extrajudicial pleiteada 

por MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA – EPP em face de 

CLAUDINEIA CARVALHO DA CUNHA. Intimada para se manifestar acerca 

do prosseguimento do feito (Id. 16584123), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FRANCO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002766-51.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRO FRANCO LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência de capacidade postulatória para litigar em 

juízo Deixo de analisar tendo em vista que quando da suspensão 

preventiva do patrono da parte autora, a ação já havia sido distribuída e a 

impugnação foi apresentada por advogado devidamente substabelecido 

nos autos. - Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. - Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte requerente SANDRO 

FRANCO LIMA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por um débito no valor de R$152,97, referente ao contrato 

0306093660, no entanto, “NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA 

EM MOMENTO ALGUM DE TER POSSUÍDO VÍNCULO com a Reclamada”. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com a 

empresa. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ele. Registra-se que em que pese a requerida ter 

apresentado relatório de chamadas e telas sistêmicas, tais documentos 

são considerados como unilaterais, motivo pelo qual, não são hábeis a 

comprovar a contratação. Todavia, em sua impugnação a parte requerente 

muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não 

contratou os serviços da requerida: (...)“CABE SALIENTAR QUE A 

RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO 

JURÍDICO COM A RECLAMANTE REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”. 

Grifei REGISTRA-SE QUE NA INICIAL, AO CONTRÁRIO DA IMPUGNAÇÃO, 

A PARTE AUTORA NÃO AFIRMA COM EXATIDÃO QUE NÃO CONTRATOU. 

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da 

narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso 

contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em 

sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu nome 

negativado, todavia, “NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM 

MOMENTO ALGUM DE TER POSSUÍDO VÍNCULO”. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não 

tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular 

pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura 

impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na 

ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na 

contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos 

de legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

liquidou adequadamente seu crédito, motivo pelo qual, improcede o pleito. 

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011106-64.2016.8.11.0037 Reclamante: WEVERTON 

RODRIGUES DELMON Reclamado: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se pedido 

de indenização por danos morais, proposta por Weverton Rodrigues 

Delmon em face de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$ 44,90, no entanto, “cumpriu com todas as suas obrigações perante as 

empresas que possuía ou possui crédito" (4º § da 2ª página da inicial) e 

"não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com 

suas obrigações" (3º §, parte final, da 3ª página da inicial)”. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com a empresa. 
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Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos 

narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da 

requerida: (...)“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ 

NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O 

RECLAMANTE REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO” (3ª página da 

impugnação). Grifei. REGISTRA-SE QUE NA INICIAL, AO CONTRÁRIO DA 

IMPUGNAÇÃO, A PARTE AUTORA NÃO AFIRMA COM EXATIDÃO QUE 

NÃO CONTRATOU. Sua fundamentação é genérica, evasiva. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente trazer pelo menos 

elementos indiciários quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Cabia à parte 

requerente comprovar o regular pagamento do débito que ensejou a 

negativação, vez que se afigura impossível ao requerido provar a 

inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios substanciais 

de que o débito que ensejou a negativação era indevido, presume-se 

correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, não há que se 

falar em inexistência de débitos, tampouco em danos morais, pois a 

negativação tem contornos de legitimidade. Na verdade, o reclamante tem 

como um pilar de sustentação de sua petição a suposta não notificação 

anterior a respeito da anotação negativa. Contudo, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção 

ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" 

(Súmula 359, STJ). O reclamante reconhece, ainda, que tem outras 

negativações anteriores, afirmando que "as outras negativações já estão 

todas em juízo, não cabendo assim a aplicação da súmula" (1º parágrafo 

da impugnação), e que "embora a recorrente contasse com outras 

restrições no Serviço de Proteção ao Crédito, preexistentes à inscrição 

indevida ora em análise, a mesma não se pode ser caracterizada como 

legítima" sic (último parágrafo da 1ª folha da impugnação). Por fim, afirma 

que as demais negativações estão todas ajuizadas "conforme abaixo 

demonstrado", mas não traz qualquer relatório ou referência. Aliás, em 

consulta ao sistema PJe, não se constata qualquer outra ação judicial 

movida pelo reclamante além desta, visando desconstituir as negativações 

anteriores. Registre-se, ainda, que existe mais de um órgão mantenedor 

de cadastro, e o reclamante confessou ter outras negativações. Assim, 

não tendo promovido qualquer ação para desconstituir as outras 

negativações, aplica-se também ao caso a Súmula 385, do STJ, no sentido 

de que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição". 

Por sua vez, a requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

liquidou adequadamente seu crédito, motivo pelo qual, improcede o pleito. 

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e o pedido contraposto. Isento de custas. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, arquive-se. 

Primavera do Leste-MT, 23 de Janeiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELIO RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005639-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: JUSCELIO RODRIGUES DE FREITAS Vistos, Trata-se de Ação 

de Cobrança pleiteada por OTICA POPULAR LTDA - ME em face de 

JUSCELIO RODRIGUES DE FREITAS. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos refere-se à 

cobrança de uma compra efetuada pelo (a) reclamado (a) na empresa 

reclamante na data de 23/10/2014, na forma de 05 (cinco) notas 

promissórias, totalizando R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais). A 

parte requerida, apesar de citada e intimada, não compareceu à audiência 

de conciliação e tampouco apresentou contestação. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.“ Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumba a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. A nota promissória, quando 

preenchidos seus requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, 

liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de 

demanda executiva, cabendo à parte reclamada demonstrar a existência 

de vício de consentimento, ou outros motivos que justifiquem sua 

desconstituição. Para cobrança lastreada em nota promissória o prazo 

máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. 

Considerando que o pagamento do título cambial se prova, em regra, 

mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse 

do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem do descumprimento da 

obrigação de pagar e consequente prejuízos suportado pela parte 

promovente. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos as respectivas notas promissórias 

que a Reclamada não logrou êxito em compensá-las. Desta feita, entendo 

por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a 

presunção de veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o 

exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

05 (cinco) notas promissórias, ambas com o valor de R$ 165,00 (cento e 

sessenta e cinco reais), totalizando o montante de R$ 825,00 (oitocentos e 

vinte e cinco reais). O valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC desde o seu vencimento e acrescido de juros legais de mora 

de 1% ao mês desde o vencimento. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente, com 

baixa. Primavera do Leste - MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 5151-86.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS EMANUEL MAGALHÃES AMORIM, 

JOSÉ CARLOS CAMARGO, CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ELIKA LETICIA CAMPOS DOS 

SANTOS ARRUDA - OAB:26342, JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA 
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- OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar MARCUS 

EMANUEL MAGALHÃES AMORIM, JOSÉ CARLOS CAMARGO e CLEITON 

DOS REIS FERREIRA GOMES às penas dos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, 

inciso I, c.c 70, todos do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90.Passo às 

dosimetrias das penas.MARCUS EMANUEL MAGALHÃES AMORIMDO 

CRIME DE ROUBO A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP 

é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 235479 Nr: 7026-91.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Autos código 235479

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 29.01.2020 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a), 

ocasião em que o pedido de revogação da prisão preventiva do réu será 

analisado.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181285 Nr: 11197-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNO SANTANA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 Código 181285

1- Considerando que no dia 23/01/2020 estarei de licença para 

acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, redesigno a 

audiência para 30/07/2020, às 15:00 horas.

2- Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não localizadas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195698 Nr: 6754-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEDRO DA SILVA, WALKCEMULLER 

MAXWEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Código 195698

1- Considerando que no dia 23/01/2020 estarei de licença para 

acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, redesigno a 

audiência para 30/07/2020, às 16:00 horas.

2- Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não localizadas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171086 Nr: 5734-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HELENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - OAB:

 Código 171086

1- Considerando que no dia 23/01/2020 estarei de licença para 

acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, redesigno a 

audiência para 30/07/2020, às 15:30 horas.

2- Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não localizadas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 6208-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 171980

1- Considerando que no dia 23/01/2020 estarei de licença para 

acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, redesigno a 

audiência para 30/07/2020, às 16:30 horas.

2- Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não localizadas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 229644 Nr: 4273-64.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR FERREIRA BORGES, ALAN 

CHRISTIAN VIEIRA DE SOUSA, ALAINE CAROLINE VIEIRA DE JESUS, 

ALLINY CHRISTINA VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Código 229644

1- Considerando que no dia 23/01/2020 estarei de licença para 

acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, redesigno a 

audiência para 30/07/2020, às 13:00 horas.

2- Manifestem-se as partes sobre eventuais testemunhas não localizadas, 

no prazo de 5 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233244 Nr: 6081-07.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO FRANCISCO MENEZES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 3° do 

Código de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 04-09, Desta Vara, remeto 

estes autos para seja intimado o advogado do acusado à apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta a acusação, tudo nos termos do artigo 

406, ambos do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 22 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 7592-40.2019.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Roberto Almeida - 

OAB:7.619

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 7592-40.2019.811.0037, Protocolo 

236787, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008807-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES E SANTIAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LOPES GUIMARAES OAB - SC9174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA 

AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008807-25.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: GUIMARAES E SANTIAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 

EPP EXECUTADO: S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

PARA AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP Vistos etc. INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EFETUE o 

pagamento dos valores indicados em id. 27525203 - Pág. 3, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo, bem 

como de honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia 

de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOS SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

FLAVIO BATISTA (EXECUTADO)

ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

ELIANE HIRCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº 3585-21.2004.811.0040 (Cod. 24305) Vistos 

etc. Conforme já determinado anteriormente, determino à Secretaria da 

Vara que ratifique o teor da certidão de id. 15987249. Empós, se de fato 

decorrido o prazo legal sem oferecimento de embargos, desde já, nos 

termos do artigo 881, parágrafo primeiro, do NCPC, NOMEIO o Sr. ERICK 

SOARES TELES como LEILOEIRO PÚBLICO (conforme ficha cadastral 

anexa), com arbitramento de comissão no patamar de 5% do valor da 

arrematação (art. 705, parágrafo único, do NCPC), devendo este ser 

realizada por meio eletrônico (art. 882 do NCPC), com as incumbências, 

pelo leiloeiro nomeado, das disposições dos artigos 884, 886 e 887, todos 

do NCPC. O preço mínimo, para arrematação, será de 50% do valor da 

avaliação, com pagamento à vista (art. 885; c/c 892, ambos do NCPC), 

esclarecendo que qualquer proposta diversa da ora estabelecida, acaso 

frustrada a tentativa de alienação por estas condições, deverá ser tomada 

por termo pelo leiloeiro, com intimação das partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, hipótese em que, após a conclusão, haverá 

decisão específica deste juízo. CIENTIFIQUE-SE, consoante disposto no 

art. 889, do NCPC, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência da 

alienação judicial: I - O EXECUTADO, por meio de seu advogado ou, se não 

tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 

edital ou outro meio idôneo; II - o COPROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL do 

qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o TITULAR DE USUFRUTO, 

USO, HABITAÇÃO, ENFITEUSE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, CONCESSÃO DE 

USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA ou CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais 

direitos reais; IV - o PROPRIETÁRIO DO TERRENO submetido ao regime de 

DIREITO DE SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 

PARA FINS DE MORADIA ou CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, 

quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o CREDOR 

PIGNORATÍCIO, HIPOTECÁRIO, ANTICRÉTICO, FIDUCIÁRIO ou com 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA, quando a penhora recair sobre 

bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte 

na execução; VI - o PROMITENTE COMPRADOR, quando a penhora recair 

sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 

registrada; VII - o PROMITENTE VENDEDOR, quando a penhora recair 

sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda 

registrada; VIII - a UNIÃO, o ESTADO e o MUNICÍPIO, no caso de alienação 

de BEM TOMBADO. Devem ser, ainda, cientificados os INTERESSADOS em 

caso de penhora de: IX - QUOTA SOCIAL ou de AÇÃO DE SOCIEDADE 

ANÔNIMA FECHADA, nos termos do art. 799, inc. VII; c/c 876, parágrafo 

sétimo, ambos do NCPC; X - penhora de COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, com espeque no art. 835, parágrafo terceiro, do 

NCPC; e X - IMÓVEIS (CÔNJUGE, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens), consoante disposto no art. 842, do NCPC. 

Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 

dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 

endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 

meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único, do NCPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOS SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

FLAVIO BATISTA (EXECUTADO)

ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)
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ELIANE HIRCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº 3585-21.2004.811.0040 (Cod. 24305) Vistos 

etc. Conforme já determinado anteriormente, determino à Secretaria da 

Vara que ratifique o teor da certidão de id. 15987249. Empós, se de fato 

decorrido o prazo legal sem oferecimento de embargos, desde já, nos 

termos do artigo 881, parágrafo primeiro, do NCPC, NOMEIO o Sr. ERICK 

SOARES TELES como LEILOEIRO PÚBLICO (conforme ficha cadastral 

anexa), com arbitramento de comissão no patamar de 5% do valor da 

arrematação (art. 705, parágrafo único, do NCPC), devendo este ser 

realizada por meio eletrônico (art. 882 do NCPC), com as incumbências, 

pelo leiloeiro nomeado, das disposições dos artigos 884, 886 e 887, todos 

do NCPC. O preço mínimo, para arrematação, será de 50% do valor da 

avaliação, com pagamento à vista (art. 885; c/c 892, ambos do NCPC), 

esclarecendo que qualquer proposta diversa da ora estabelecida, acaso 

frustrada a tentativa de alienação por estas condições, deverá ser tomada 

por termo pelo leiloeiro, com intimação das partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, hipótese em que, após a conclusão, haverá 

decisão específica deste juízo. CIENTIFIQUE-SE, consoante disposto no 

art. 889, do NCPC, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência da 

alienação judicial: I - O EXECUTADO, por meio de seu advogado ou, se não 

tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, 

edital ou outro meio idôneo; II - o COPROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL do 

qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o TITULAR DE USUFRUTO, 

USO, HABITAÇÃO, ENFITEUSE, DIREITO DE SUPERFÍCIE, CONCESSÃO DE 

USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA ou CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais 

direitos reais; IV - o PROPRIETÁRIO DO TERRENO submetido ao regime de 

DIREITO DE SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 

PARA FINS DE MORADIA ou CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, 

quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o CREDOR 

PIGNORATÍCIO, HIPOTECÁRIO, ANTICRÉTICO, FIDUCIÁRIO ou com 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA, quando a penhora recair sobre 

bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte 

na execução; VI - o PROMITENTE COMPRADOR, quando a penhora recair 

sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 

registrada; VII - o PROMITENTE VENDEDOR, quando a penhora recair 

sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda 

registrada; VIII - a UNIÃO, o ESTADO e o MUNICÍPIO, no caso de alienação 

de BEM TOMBADO. Devem ser, ainda, cientificados os INTERESSADOS em 

caso de penhora de: IX - QUOTA SOCIAL ou de AÇÃO DE SOCIEDADE 

ANÔNIMA FECHADA, nos termos do art. 799, inc. VII; c/c 876, parágrafo 

sétimo, ambos do NCPC; X - penhora de COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, com espeque no art. 835, parágrafo terceiro, do 

NCPC; e X - IMÓVEIS (CÔNJUGE, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens), consoante disposto no art. 842, do NCPC. 

Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 

dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 

endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 

meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único, do NCPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

 

1000214-12.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação, na Comarca de 

Vera/MT, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’, comprovando o pagamento nos 

presentes autos, bem como para retirar a Certidão expedida, para registro 

da penhora na matrícula. Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006090-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006090-40.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

FABIANA SABINO DA SILVA REU: ENOC BARBOSA OLIVEIRA Vistos etc. 

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente (id. 

25910733), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 26153706), HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. DISPENSADA a intimação, conforme disposto no art. 914 da 

CNGC/MT. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008475-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CIVIDINI DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008475-58.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEUDIR ANTONIO CAMPO REU: JONATHAN CIVIDINI DA SILVA Vistos 

etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

gratuidade. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 02 de Março de 2020, às 17h:00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 
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poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000159-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANJOS LOPES SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP324844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DA SILVA LOPES (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ADEMILSON ANJOS LOPES (HERDEIRO)

MARIA APARECIDA ANJOS LOPES (HERDEIRO)

CICERA LOPES DA SILVA (HERDEIRO)

CLEUSA LOPES DE ALMEIDA (HERDEIRO)

NIVALDO ANJOS LOPES (HERDEIRO)

MARGARIDA LOPES DE ALMEIDA (HERDEIRO)

ANTONIO ANJOS LOPES (HERDEIRO)

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000159-22.2020.8.11.0040. 

INVENTARIANTE: LUZIA ANJOS LOPES SILVA DE CUJUS: JOSEFA DA 

SILVA LOPES Vistos etc. De pronto, analisando detidamente o feito, 

observo que não está encartado nos autos o comprovante de 

recolhimento da guia relativa às custas e taxa judiciária. Além disso, 

constata-se que não foi colacionado aos autos documentos de 

identificação do Sr. Luciano Lopes de Almeida. Desta feita, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as irregularidades 

apontadas acima, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, na 

forma do disposto no art. 290, do CPC. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130927 Nr: 5834-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARQUES POLIDO - 

OAB:OAB/SP 287.309, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, JULIANA VIEIRALVES A. AZAVEDO CAMARGO - 

OAB:OAB/SP 181.718, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, RAFAEL ORTIZ 

LAINETTI - OAB:211647/SP, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Vistos etc.

Relatório Ação Declaratória nº 6841.53.2015.811.0040 (Cód. 132988):

 Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Edio 

José da Cruz em face de Agro Terra Representações Comerciais Ltda e 

Banco Daycoval S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na petição inicial de fls. 05/12, instruída com os 

documentos de fls. 13/27.

 Despacho inicial, fl. 28.

 Regularmente citado, o Banco Daycoval S/A ofereceu contestação, 

juntada às fls. 34/55, acompanhada dos documentos de fls. 56/93.

 A contestação e os documentos acima referidos foram impugnados pelo 

autor, consoante petição de fls. 95/114.

 Juntada da decisão proferida no incidente de exceção de incompetência 

arguido, o qual foi rejeitado, fls. 124/125.

 Seguindo, pela decisão proferida às fls. 136/137 deferiu-se o pedido 

formulado pelo autor para estender os efeitos da decisão lançada às fls. 

36/37 dos autos em apenso (Cód. 130927), determinando que o banco-réu 

providencie a exclusão do nome do autor do Sistema de Informação de 

Credito do Banco Central.

 Certidão do decurso de prazo para apresentação de defesa pela ré Agro 

Terra Comércio e Representações Ltda – ME, fl. 153.

 Determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC desta Comarca para 

tentativa de composição entre as partes, fl. 154.

 Em seguida, juntou-se peça contestatória apresentada pela ré Agro Terra 

Comércio e Representações Ltda – ME, fls. 155/164 e documentos de fls. 

165/198.

 A sessão de mediação/conciliação restou infrutífera, consoante se infere 

da ata de fls. 209/209verso.

 O autor impugnou a contestação e os documentos apresentados pela ré 

Agro Terra Comércio e Representações Ltda – ME, fls. 210/221, 

oportunidade em que requereu a juntada dos documentos de fls. 222/226.

 O processo foi saneado pela decisão de fls. 228/231, quando foi 

designada audiência de instrução e julgamento.

 Audiência realizada conforme registros que constam da ata de fls. 

243/244. Nesta oportunidade, embora as partes tenham desistido da prova 

oral, o que foi devidamente homologado por este Juízo, intimou-se o Banco 

Daycoval para juntar relação dos clientes discriminados em arquivo 

eletrônico ou físico entregues pela Agroterra ao Daycoval que passaram a 

integrar o instrumento particular de cessão de direitos.

 Sobre a mencionada determinação, o Banco Daycoval manifestou-se às 

fls. 248/250, indicando que o documento encontra-se juntado às fls. 

190/195 da ação cautelar em apenso.

 Por fim, o autor manifestou-se às fls. 253/157, o Banco Daycoval S/A às 

fls. 259/264 e a ré Agro Terra Comércio e Representações Ltda – ME às 

fls. 268/271.

Relatório Ação Cautelar nº 5834.56.2015.811.0040 (Cód. 130927):

 Cuida-se de Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por Édio 

José da Cruz em face de Agro Terra Representações Comerciais Ltda e 

Banco Daycoval S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial de fls. 05/13, acompanhada dos 

documentos de fls. 14/35.

 O pedido de sustação de protesto foi liminarmente deferido mediante o 

oferecimento de caução real, conforme decisão de fls. 36/37.

 Oferecida a caução, fls. 40/69, foi lavrado o termo competente, fl. 72.

 Citado, o Banco Daycoval apresentou contestação e documentos, 

juntados às fls. 85 e ss, que foi impugnado pelo autos peça petição de fls. 

169/187.

 Juntada de cópia da decisão proferida no incidente de exceção de 

incompetência, fls. 197/199.

 Decisão saneadora, fls. 226/229.

 Na data agendada para a audiência instrutória, as partes desistiram da 

prova oral anteriormente requerida, consoante registrado na ata juntada 

às fls. 237/237verso.

 Por fim, juntou-se manifestação das partes, fls. 238/240 (Banco Daycoval 

S/A), 242/245 (Autor), enquanto a ré Agro Terra deixou de manifestar-se 

no prazo legal, consoante certificado à fl. 254.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

 Situando a questão, narram as petições iniciais que o autor é empresário 

neste Município e sempre zelou pelo bom nome, todavia, no dia 07/07/2015 

foi surpreendido com uma notificação/intimação realizada pelo Cartório do 

2º Ofício desta Comarca acerca o protesto de um título apontado pelo 

Banco Daycoval S/A com vencimento para 10/07/2015.

 Todavia, diz o autor que o título em questão não tem origem. Esclarece 

que no dia 15/01/2015 realizou um pedido de 222 toneladas de 

fertilizantes, tipo 20-00-20 granulado, pelo preço de R$ 1.336,64 (um mil, 

trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo 

um total de R$ 296.735,22 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e 

trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), conforme pedido que 

acompanha a inicial, tendo restado estabelecido o prazo de entrega até 

31/01/2015.

 Com isso, o autor emitiu um cheque em favor da Agro Terra, no valor total 

acima, com vencimento para 15/04/2015, entretanto, a ré (Agro Terra) 

deixou de entregar o produto adquirido, razão pela qual o demandante 

encaminhou-lhe uma notificação extrajudicial concitando-a a entregar o 

produto no prazo máximo de 15 dias, sob pena de sustação do cheque 

emitido.

 Tendo a requerida deixado de efetuar a entrega do produto, o autor 
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obrigou-se a sustar o pagamento do cheque. A despeito disso, foi o ele 

intimado da indicação do título a protesto promovida pelo Banco Daycoval 

S/A, por endosso mandato, para pagamento até o dia 10/07/2015.

 Por estas razões, ajuizou primeiramente uma medida cautelar de sustação 

de protesto, que foi liminarmente deferida e, posteriormente a ação 

declaratória requerendo a aplicação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor e, ao final, acolhimento do pedido formulado na inicial para 

reconhecer a inexistência do débito, declarando inexigível o título em 

questão, sem prejuízo de condenação dos requeridos aos consectários 

legais como custas processuais e honorários advocatícios.

 De outro norte, ao oferecer defesa, o Banco Daycoval S/A afirma que em 

21/01/2015, a requerida Agro Terra Comércio e Representações Ltda ME 

firmou com ele um Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios 

e Outras Avenças de nº 85007258/15, no valor de R$ 279.077,47 

(duzentos e setenta e nove mil, setenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos).

 Como garantia do pactuado, a Agro Terra concedeu por meio de endosso 

ao Banco Daycoval S/A um cheque na importância de R$ 296.735,22 

(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e 

dois centavos), de titularidade do autor Édio José da Cruz.

 Portanto, segundo o contestante, ao endossar o cheque, a Agro Terra 

promoveu sua circulação em perfeita consonância com o disposto na Lei 

nº 7.357/85, artigo 20. Conclui dizendo que não participou e sequer tinha 

ciência da relação jurídica entre a Agro Terra e o autor, bem como se 

houve divergência comercial, requerendo a total improcedência do pedido 

inicial.

 Por seu turno, a requerida Agro Terra Comércio e Representações Ltda 

ME também ofertou contestação (apenas nos autos da ação declaratória), 

pela qual ratifica o contrato firmado com o autor, todavia, salienta que por 

questões alheias a sua vontade não conseguiu entregar o produto na data 

ajustada.

 Segue discorrendo que após tratativas com o demandante, ajustaram 

entre si a substituição do produto. Diz que, inclusive, o produto em 

questão foi revendido pelo autor à Valdocir Rovares, a quem o produto foi 

entregue em 20/05/2015.

 Em razão disso, em 17/06/2015 foi emitida a Nota Fiscal nº 12.148 que 

representa a integral quitação da obrigação da contestante para com o 

autor.

 Pois bem. Sendo estas as razões invocadas pelas partes litigantes, 

cumpre-se a princípio declarar a nulidade da certidão de fl. 153, eis que 

subsumindo o caso concreto em exame aos prazos processuais 

insculpidos no Código de Processo Civil e, considerando-se ainda o 

período de recesso forense, resta inequívoco que a contestação 

apresentada pela ré Agro Terra Comércio e Representações Ltda ME é 

tempestiva e deve ser objeto de exame por este Juízo.

 Deflui-se da petição inicial que o autor pretende seja declarada a 

inexigibilidade da cártula de cheque nº 942159, agência 0943, por ele 

emitida em favor de Agro Terra Comércio e Representação Ltda, em 

15/01/2015 e pós-datado para 15/4/2015 no valor de R$ 296.735,22 

(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e 

dois centavos), valor este que corresponde ao valor registrado no pedido 

juntado à fl. 20.

 Cumpre esclarecer que referido título de crédito foi endossado pela ré 

Agro Terra Comércio e Representações Ltda ME. Trata-se de endosso 

próprio em branco, eis que caracterizado pela simples assinatura do 

credor no verso do título, sem identificação do novo credor. O endosso em 

branco faz com que o título que era nominal passe a ser um título ao 

portador, uma vez que não houve identificação do novo credor.

 Nessa esteira, em que pesem as razões invocadas pelo autor em sua 

peça preambular, diante da absoluta ausência de prova quanto à má-fé do 

Banco-requerido, a questão é facilmente dirimida diante da inoponibilidade 

das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.

 Aliás, sobre o tema em voga, os julgados que seguirão abaixo transcritos 

são bastante esclarecedores sobre a impossibilidade de acolhimento da 

pretensão do embargante. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE - CHEQUE ENDOSSADO - TERCEIRO DE 

BOA-FÉ – DEMONSTRADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE 

DECAIU DOS PEDIDOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.

A sustação de cheque pela imperfeição do negócio originário não impede 

a sua cobrança e a devida inscrição do nome do devedor pelo portador de 

boa-fé, uma vez que houve circulação da cártula via endosso , logo a 

obrigação que lhe deu causa se desvincula da obrigação de pagar, em 

razão do princípio da autonomia e independência atribuído ao referido 

título.

Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários considerando que decaiu na maioria dos 

pedidos.”

(TJMT, N.U 0008950-21.2011.8.11.0037, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– CHEQUE – NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – 

INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE DE CHEQUE 

EM RELAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é um título de crédito 

dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, 

através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. Assim, ainda 

que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção 

pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título 

devidamente endossado.

(Ap 33545/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018, 

Grifo Nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE - REJEITAR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO 

RESTRITIVA - CHEQUES SUSTADOS - DESACORDO COMERCIAL - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA. - O 

art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, determina que nas razões de apelação 

constem os motivos pelos quais se pretende a reforma da decisão. No 

presente caso, os fundamentos declinados pelo apelante no recurso não 

estão dissociados do conteúdo da decisão vergastada. - Não 

desincumbindo o autor do seu ônus probatório previsto no artigo 373, I, do 

CPC/2015, de comprovar a existência de vínculo contratual entre as 

partes, e a má-fé da ré ao receber de terceiro os cheques sustados, a 

título de cessão de crédito, os pedidos iniciais devem ser julgados 

improcedentes. - Não pode ser oposta exceção pessoal contra o portador 

do cheque sustado, por se tratar de terceiro de boa-fé, alheio ao negócio 

original ao qual estavam vinculadas as cártulas.”

 (TJMG - Apelação Cível 1.0040.16.011426-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0018, 

publicação da súmula em 12/12/2018, Grifo Nosso)

“EMENTA: COBRANÇA - CHEQUE - CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PROVA - 

INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. Incumbe ao emitente de 

cheque a prova do pagamento, por se tratar de ordem de pagamento à 

vista, ainda que não declinada a relação mercantil que lhe deu origem. 

Segundo a Lei do Cheque, Lei n. 7.357/85, baseando-se no princípio da 

inoponibilidade pessoal, o emitente do título não pode opor ao portador as 

exceções fundadas em relações pessoais com beneficiário inicial do título, 

cabendo a ele apenas alegar vício formal.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.15.088338-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 

07/12/2018, Grifo Nosso)

Como se vê, o Direito Cambial é regido pelos princípios da cartularidade, da 

literalidade e da autonomia, princípios estes que garantem a circulação dos 

títulos de crédito, uma das principais finalidades para o qual foram criados. 

Em razão de tais requisitos, o devedor de um cheque obriga-se não só 

para com quem emitiu a cártula, mas, sobretudo, para com quem a estiver 

portando, salvo hipótese de má-fé demonstrada nos autos.

No particular, a despeito das alegações da parte autora, inexiste qualquer 

indício de eventual conluio estabelecido entre os requeridos. A prova da 

alegada má-fé do terceiro (Banco Daycoval S/A) poderia ser feita 

mediante a colheita de prova oral, porém o autor desistiu da colheita da 

prova oral, numa clara demonstração de que não possui outras provas a 

produzir.

Relativamente à cessão de crédito referida pelo Banco Daycoval S/A, cuja 

cópia do instrumento particular encontra-se juntada às fls. 89/92, vale 

esclarecer que referida avença não faz qualquer referência ao título de 

crédito que se pretende declarar a inexigibilidade. Logo, dados os 
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princípios que regem a circulação do título em questão, inexiste razão para 

adentrar ao exame do referido contrato.

Para encerrar, resta examinar a alegação da ré Agro Terra Terra 

Comércio e Representações Ltda ME, segundo a qual, houve o integral 

cumprimento da avença firmada com o autor, já que após estabelecerem a 

substituição do produto, este foi entregue à Valdocir Rovares em 

20/05/2015, cuja nota fiscal de nº 12.148 representa a integral quitação de 

sua obrigação contratual.

Quanto a afirmação da ré Agro Terra, válido destacar que, embora a nota 

fiscal de nº 12.148 não demonstre, por si só, o integral cumprimento da 

obrigação de entregar da ré Agro Terra para com o autor, também não é 

hábil a descaracterizar a exigibilidade do título de cheque em questão.

Nessa esteira, conclui-se que o autor não obteve êxito em demonstrar a 

existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do crédito 

representado pela cártula de cheque discriminada na inicial, sendo de rigor 

a improcedência da presente ação declaratória

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso I do CPC, julgo totalmente improcedente o pedido 

declaratório de inexigibilidade de débito, assim como julgo improcedente o 

pedido cautelar de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, revogando a liminar concedida às fls. 36/37 dos autos de cód. 

130927.

 Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre de cada 

uma das causas (principal e cautelar), nos termos do art. 85, § 2º do 

NCPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença quanto aos 

honorários de sucumbência, após alteração da classe processual, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC.

 P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132988 Nr: 6841-83.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, DEIZIANE PADILHA DA SILVA SÁFADI 

- OAB:14834-MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-B

 Vistos etc.

Relatório Ação Declaratória nº 6841.53.2015.811.0040 (Cód. 132988):

 Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Edio 

José da Cruz em face de Agro Terra Representações Comerciais Ltda e 

Banco Daycoval S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na petição inicial de fls. 05/12, instruída com os 

documentos de fls. 13/27.

 Despacho inicial, fl. 28.

 Regularmente citado, o Banco Daycoval S/A ofereceu contestação, 

juntada às fls. 34/55, acompanhada dos documentos de fls. 56/93.

 A contestação e os documentos acima referidos foram impugnados pelo 

autor, consoante petição de fls. 95/114.

 Juntada da decisão proferida no incidente de exceção de incompetência 

arguido, o qual foi rejeitado, fls. 124/125.

 Seguindo, pela decisão proferida às fls. 136/137 deferiu-se o pedido 

formulado pelo autor para estender os efeitos da decisão lançada às fls. 

36/37 dos autos em apenso (Cód. 130927), determinando que o banco-réu 

providencie a exclusão do nome do autor do Sistema de Informação de 

Credito do Banco Central.

 Certidão do decurso de prazo para apresentação de defesa pela ré Agro 

Terra Comércio e Representações Ltda – ME, fl. 153.

 Determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC desta Comarca para 

tentativa de composição entre as partes, fl. 154.

 Em seguida, juntou-se peça contestatória apresentada pela ré Agro Terra 

Comércio e Representações Ltda – ME, fls. 155/164 e documentos de fls. 

165/198.

 A sessão de mediação/conciliação restou infrutífera, consoante se infere 

da ata de fls. 209/209verso.

 O autor impugnou a contestação e os documentos apresentados pela ré 

Agro Terra Comércio e Representações Ltda – ME, fls. 210/221, 

oportunidade em que requereu a juntada dos documentos de fls. 222/226.

 O processo foi saneado pela decisão de fls. 228/231, quando foi 

designada audiência de instrução e julgamento.

 Audiência realizada conforme registros que constam da ata de fls. 

243/244. Nesta oportunidade, embora as partes tenham desistido da prova 

oral, o que foi devidamente homologado por este Juízo, intimou-se o Banco 

Daycoval para juntar relação dos clientes discriminados em arquivo 

eletrônico ou físico entregues pela Agroterra ao Daycoval que passaram a 

integrar o instrumento particular de cessão de direitos.

 Sobre a mencionada determinação, o Banco Daycoval manifestou-se às 

fls. 248/250, indicando que o documento encontra-se juntado às fls. 

190/195 da ação cautelar em apenso.

 Por fim, o autor manifestou-se às fls. 253/157, o Banco Daycoval S/A às 

fls. 259/264 e a ré Agro Terra Comércio e Representações Ltda – ME às 

fls. 268/271.

Relatório Ação Cautelar nº 5834.56.2015.811.0040 (Cód. 130927):

 Cuida-se de Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por Édio 

José da Cruz em face de Agro Terra Representações Comerciais Ltda e 

Banco Daycoval S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial de fls. 05/13, acompanhada dos 

documentos de fls. 14/35.

 O pedido de sustação de protesto foi liminarmente deferido mediante o 

oferecimento de caução real, conforme decisão de fls. 36/37.

 Oferecida a caução, fls. 40/69, foi lavrado o termo competente, fl. 72.

 Citado, o Banco Daycoval apresentou contestação e documentos, 

juntados às fls. 85 e ss, que foi impugnado pelo autos peça petição de fls. 

169/187.

 Juntada de cópia da decisão proferida no incidente de exceção de 

incompetência, fls. 197/199.

 Decisão saneadora, fls. 226/229.

 Na data agendada para a audiência instrutória, as partes desistiram da 

prova oral anteriormente requerida, consoante registrado na ata juntada 

às fls. 237/237verso.

 Por fim, juntou-se manifestação das partes, fls. 238/240 (Banco Daycoval 

S/A), 242/245 (Autor), enquanto a ré Agro Terra deixou de manifestar-se 

no prazo legal, consoante certificado à fl. 254.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

 Situando a questão, narram as petições iniciais que o autor é empresário 

neste Município e sempre zelou pelo bom nome, todavia, no dia 07/07/2015 

foi surpreendido com uma notificação/intimação realizada pelo Cartório do 

2º Ofício desta Comarca acerca o protesto de um título apontado pelo 

Banco Daycoval S/A com vencimento para 10/07/2015.

 Todavia, diz o autor que o título em questão não tem origem. Esclarece 

que no dia 15/01/2015 realizou um pedido de 222 toneladas de 

fertilizantes, tipo 20-00-20 granulado, pelo preço de R$ 1.336,64 (um mil, 

trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo 

um total de R$ 296.735,22 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e 

trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), conforme pedido que 

acompanha a inicial, tendo restado estabelecido o prazo de entrega até 

31/01/2015.

 Com isso, o autor emitiu um cheque em favor da Agro Terra, no valor total 

acima, com vencimento para 15/04/2015, entretanto, a ré (Agro Terra) 

deixou de entregar o produto adquirido, razão pela qual o demandante 

encaminhou-lhe uma notificação extrajudicial concitando-a a entregar o 

produto no prazo máximo de 15 dias, sob pena de sustação do cheque 

emitido.

 Tendo a requerida deixado de efetuar a entrega do produto, o autor 

obrigou-se a sustar o pagamento do cheque. A despeito disso, foi o ele 

intimado da indicação do título a protesto promovida pelo Banco Daycoval 

S/A, por endosso mandato, para pagamento até o dia 10/07/2015.

 Por estas razões, ajuizou primeiramente uma medida cautelar de sustação 

de protesto, que foi liminarmente deferida e, posteriormente a ação 

declaratória requerendo a aplicação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor e, ao final, acolhimento do pedido formulado na inicial para 

reconhecer a inexistência do débito, declarando inexigível o título em 
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questão, sem prejuízo de condenação dos requeridos aos consectários 

legais como custas processuais e honorários advocatícios.

 De outro norte, ao oferecer defesa, o Banco Daycoval S/A afirma que em 

21/01/2015, a requerida Agro Terra Comércio e Representações Ltda ME 

firmou com ele um Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios 

e Outras Avenças de nº 85007258/15, no valor de R$ 279.077,47 

(duzentos e setenta e nove mil, setenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos).

 Como garantia do pactuado, a Agro Terra concedeu por meio de endosso 

ao Banco Daycoval S/A um cheque na importância de R$ 296.735,22 

(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e 

dois centavos), de titularidade do autor Édio José da Cruz.

 Portanto, segundo o contestante, ao endossar o cheque, a Agro Terra 

promoveu sua circulação em perfeita consonância com o disposto na Lei 

nº 7.357/85, artigo 20. Conclui dizendo que não participou e sequer tinha 

ciência da relação jurídica entre a Agro Terra e o autor, bem como se 

houve divergência comercial, requerendo a total improcedência do pedido 

inicial.

 Por seu turno, a requerida Agro Terra Comércio e Representações Ltda 

ME também ofertou contestação (apenas nos autos da ação declaratória), 

pela qual ratifica o contrato firmado com o autor, todavia, salienta que por 

questões alheias a sua vontade não conseguiu entregar o produto na data 

ajustada.

 Segue discorrendo que após tratativas com o demandante, ajustaram 

entre si a substituição do produto. Diz que, inclusive, o produto em 

questão foi revendido pelo autor à Valdocir Rovares, a quem o produto foi 

entregue em 20/05/2015.

 Em razão disso, em 17/06/2015 foi emitida a Nota Fiscal nº 12.148 que 

representa a integral quitação da obrigação da contestante para com o 

autor.

 Pois bem. Sendo estas as razões invocadas pelas partes litigantes, 

cumpre-se a princípio declarar a nulidade da certidão de fl. 153, eis que 

subsumindo o caso concreto em exame aos prazos processuais 

insculpidos no Código de Processo Civil e, considerando-se ainda o 

período de recesso forense, resta inequívoco que a contestação 

apresentada pela ré Agro Terra Comércio e Representações Ltda ME é 

tempestiva e deve ser objeto de exame por este Juízo.

 Deflui-se da petição inicial que o autor pretende seja declarada a 

inexigibilidade da cártula de cheque nº 942159, agência 0943, por ele 

emitida em favor de Agro Terra Comércio e Representação Ltda, em 

15/01/2015 e pós-datado para 15/4/2015 no valor de R$ 296.735,22 

(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e 

dois centavos), valor este que corresponde ao valor registrado no pedido 

juntado à fl. 20.

 Cumpre esclarecer que referido título de crédito foi endossado pela ré 

Agro Terra Comércio e Representações Ltda ME. Trata-se de endosso 

próprio em branco, eis que caracterizado pela simples assinatura do 

credor no verso do título, sem identificação do novo credor. O endosso em 

branco faz com que o título que era nominal passe a ser um título ao 

portador, uma vez que não houve identificação do novo credor.

 Nessa esteira, em que pesem as razões invocadas pelo autor em sua 

peça preambular, diante da absoluta ausência de prova quanto à má-fé do 

Banco-requerido, a questão é facilmente dirimida diante da inoponibilidade 

das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.

 Aliás, sobre o tema em voga, os julgados que seguirão abaixo transcritos 

são bastante esclarecedores sobre a impossibilidade de acolhimento da 

pretensão do embargante. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE - CHEQUE ENDOSSADO - TERCEIRO DE 

BOA-FÉ – DEMONSTRADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE 

DECAIU DOS PEDIDOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.

A sustação de cheque pela imperfeição do negócio originário não impede 

a sua cobrança e a devida inscrição do nome do devedor pelo portador de 

boa-fé, uma vez que houve circulação da cártula via endosso , logo a 

obrigação que lhe deu causa se desvincula da obrigação de pagar, em 

razão do princípio da autonomia e independência atribuído ao referido 

título.

Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários considerando que decaiu na maioria dos 

pedidos.”

(TJMT, N.U 0008950-21.2011.8.11.0037, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– CHEQUE – NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – 

INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE DE CHEQUE 

EM RELAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é um título de crédito 

dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, 

através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. Assim, ainda 

que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção 

pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título 

devidamente endossado.

(Ap 33545/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018, 

Grifo Nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE - REJEITAR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO 

RESTRITIVA - CHEQUES SUSTADOS - DESACORDO COMERCIAL - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA. - O 

art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, determina que nas razões de apelação 

constem os motivos pelos quais se pretende a reforma da decisão. No 

presente caso, os fundamentos declinados pelo apelante no recurso não 

estão dissociados do conteúdo da decisão vergastada. - Não 

desincumbindo o autor do seu ônus probatório previsto no artigo 373, I, do 

CPC/2015, de comprovar a existência de vínculo contratual entre as 

partes, e a má-fé da ré ao receber de terceiro os cheques sustados, a 

título de cessão de crédito, os pedidos iniciais devem ser julgados 

improcedentes. - Não pode ser oposta exceção pessoal contra o portador 

do cheque sustado, por se tratar de terceiro de boa-fé, alheio ao negócio 

original ao qual estavam vinculadas as cártulas.”

 (TJMG - Apelação Cível 1.0040.16.011426-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0018, 

publicação da súmula em 12/12/2018, Grifo Nosso)

“EMENTA: COBRANÇA - CHEQUE - CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PROVA - 

INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. Incumbe ao emitente de 

cheque a prova do pagamento, por se tratar de ordem de pagamento à 

vista, ainda que não declinada a relação mercantil que lhe deu origem. 

Segundo a Lei do Cheque, Lei n. 7.357/85, baseando-se no princípio da 

inoponibilidade pessoal, o emitente do título não pode opor ao portador as 

exceções fundadas em relações pessoais com beneficiário inicial do título, 

cabendo a ele apenas alegar vício formal.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.15.088338-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 

07/12/2018, Grifo Nosso)

Como se vê, o Direito Cambial é regido pelos princípios da cartularidade, da 

literalidade e da autonomia, princípios estes que garantem a circulação dos 

títulos de crédito, uma das principais finalidades para o qual foram criados. 

Em razão de tais requisitos, o devedor de um cheque obriga-se não só 

para com quem emitiu a cártula, mas, sobretudo, para com quem a estiver 

portando, salvo hipótese de má-fé demonstrada nos autos.

No particular, a despeito das alegações da parte autora, inexiste qualquer 

indício de eventual conluio estabelecido entre os requeridos. A prova da 

alegada má-fé do terceiro (Banco Daycoval S/A) poderia ser feita 

mediante a colheita de prova oral, porém o autor desistiu da colheita da 

prova oral, numa clara demonstração de que não possui outras provas a 

produzir.

Relativamente à cessão de crédito referida pelo Banco Daycoval S/A, cuja 

cópia do instrumento particular encontra-se juntada às fls. 89/92, vale 

esclarecer que referida avença não faz qualquer referência ao título de 

crédito que se pretende declarar a inexigibilidade. Logo, dados os 

princípios que regem a circulação do título em questão, inexiste razão para 

adentrar ao exame do referido contrato.

Para encerrar, resta examinar a alegação da ré Agro Terra Terra 

Comércio e Representações Ltda ME, segundo a qual, houve o integral 

cumprimento da avença firmada com o autor, já que após estabelecerem a 

substituição do produto, este foi entregue à Valdocir Rovares em 

20/05/2015, cuja nota fiscal de nº 12.148 representa a integral quitação de 

sua obrigação contratual.
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Quanto a afirmação da ré Agro Terra, válido destacar que, embora a nota 

fiscal de nº 12.148 não demonstre, por si só, o integral cumprimento da 

obrigação de entregar da ré Agro Terra para com o autor, também não é 

hábil a descaracterizar a exigibilidade do título de cheque em questão.

Nessa esteira, conclui-se que o autor não obteve êxito em demonstrar a 

existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do crédito 

representado pela cártula de cheque discriminada na inicial, sendo de rigor 

a improcedência da presente ação declaratória

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso I do CPC, julgo totalmente improcedente o pedido 

declaratório de inexigibilidade de débito, assim como julgo improcedente o 

pedido cautelar de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, revogando a liminar concedida às fls. 36/37 dos autos de cód. 

130927.

 Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre de cada 

uma das causas (principal e cautelar), nos termos do art. 85, § 2º do 

NCPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença quanto aos 

honorários de sucumbência, após alteração da classe processual, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC.

 P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111723 Nr: 3702-60.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

-ME, VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida da 

Sentença de fls. 198/200, com o seguinte dispositivo:

 (...) Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na inicial para 

CONDENAR os demandados ao pagamento de R$ 126.749,28 (cento e 

vinte e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito 

centavos), devidamente corrigidos, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da 

ação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no art. 523, § 1º e § 

3º do CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96551 Nr: 8513-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO CARLOS BRANCO 

JÚNIOR - OAB:SP-86475

 Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, tendo em vista que as partes foram devidamente 

intimadas, via DJE, no dia 14/08/2019 e os embargos protocolizado na data 

de 21/08/2019, portanto, dentro do prazo legal. Por este motivo impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões aos 

embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12118 Nr: 1276-32.2001.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CHAVES (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA BIONDO DE SOUZA - 

OAB:26003/O, NORBERTO MOREIRA DA SILVA - OAB:18.289, PEDRO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:26621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o inventariante, por seus 

advogados, via DJE, da decisão de fls. 253/254 e vº, com o seguinte 

dispositivo: (...) É o breve relato. D. Pois bem. Havendo identidade de 

herdeiros e de patrimônio a ser partilhado, com fundamento no at. 672 do 

CPC, defiro o processamento conjunto dos inventários, conforme 

postulado, ficando dispensada a apresentação das primeiras declarações. 

Entretanto, imperioso que se ultime o presente inventário. Para tanto, 

intime-se o inventariante para que regularize a representação processual 

em relação aos herdeiros, visto que dos autos se extrai que a despeito 

das diversas comunicações de substabelecimentos (fls. 47, 67 e 195), 

somente foram substabelecidos os poderes concedidos por Otávio Ribeiro 

Chaves, de modo que os atuais Procuradores não possuem poderes para 

representação dos demais herdeiros. Por ora, indefiro o requerimento 

apresentado às fls. 214 e ss, visto que os autos de inventário não é palco 

para dirimir a questão suscitada, mesmo porque anteriormente noticiado 

nos autos que se trata de imóvel objeto de outro litígio judicial. Portando, 

após regularizada a representação processual na forma acima, intime-se 

o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias, trazer para os autos 

matrícula atualizada do bem imóvel, bem como certidões negativas a serem 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

certidão de objeto de pé do processo referido no extrato de fl. 183 e ss. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15275 Nr: 2481-62.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, BRUNO BARELA IORI - OAB:18.438/MT, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos para intimar o exequente acerca da 

Carta de Citação do executado, cujo "AR", aviso de recebimento foi 

recebido por terceiros, juntado aos autos à fls. 129 - v.

Sorriso, 22 de janeiro de 2020.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8101-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AGOSTINHO PERASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO TONEL 

KOBER, para devolução dos autos nº 8101-69.2013.811.0040, Protocolo 

105029, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005706-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005706-14.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por FRANCIELY NUNES DA SILVA em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico, conforme 

fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 15622387 e ss. Despacho inicial, id. 15690456. A 

contestação se acha encartada em id. 17371646. Na ocasião, a requerida 

pugnou pela retificação da autuação, a fim de que passe a constar como 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. No mérito, 

impugnou os documentos juntados pela autora, bem como sustentou a 

ilegitimidade da negativa em razão da inadimplência da proprietária. 

Encartou aos autos os documentos de id. 17371647 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 23991314. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistindo preliminares a serem 

apreciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pela demandada. Desta 

feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, devidamente cadastrado no Banco de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ficha cadastral 

anexa, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. ARBITRO 

em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os 

custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela requerida, a 

qual pugnou pela realização da prova pericial. Desta feita, INTIME-SE a 

demandada para que proceda ao depósito dos honorários periciais, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 

final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu 

parecer no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes. Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005675-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

inter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005675-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos etc. Cuida-se de cautelar de exibição de documentos apresentada 

por GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que o autor 

emitiu cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias no ano de 1988, tendo 

como base o índice de correção monetária fixado pela caderneta de 

poupança da época. Contudo o Ministério Público Federal de Brasília 

promoveu ação civil pública em face do requerido, que visava beneficiar 

os produtores rurais a nível nacional, que pagaram ao requerido por 

financiamentos com recursos da caderneta de poupança pela variação do 

IPC de 84,32%, quando o devido pela variação do BTNF seria de 41,28%. 

Segue narrando que a questão desencadeou decisão unânime pela 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, através do REsp 1319232, 

sendo tal deliberação proferida em benefício dos produtores rurais, a qual 

condenou a instituição ré a redução do percentual cobrado para 41,28%. 

Por tais motivos, requer em caráter liminar que o requerido seja compelido 

a apresentar os SLIPS referente a Cédulas Rurais Pignoratícia e 

Hipotecária n° 88/00424-4, 88/00264-0 e 88/00067-2. A inicial veio 

instruída com documentos de id. 15599879 e ss. Em id. 15715089 o 

requerente fora intimado a apresentar guia de recolhimento de custas e 

taxa judiciária, tendo juntado comprovantes em id. 16660161 e ss. Logo 

após, foi determinada a emenda a inicial para que a parte autora 

esclarecesse qual procedimento pretendia valer-se (id. 23322293), tendo 

se manifestado em id. 23773149 acerca da solicitação. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Analisando detidamente a manifestação do requerente, verifica-se que o 

mesmo pretende valer-se do instituto de produção antecipada de prova, 

razão pela qual RECEBO a inicial nestes termos. De proêmio, registro que a 

tutela de urgência pode ser requerida em caráter antecedente ou 

incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nesta toada, 

verifica-se que o pedido da parte autora encontra respaldo naquilo que 

prescreve o artigo 305, do CPC, in verbis: Art. 305. A petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o 

caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. 

Oportuno registrar que a tutela provisória para a concessão da liminar de 

exibição de documentos ora requerida, pode ser fundamentada na 

urgência (art. 300 CPC) e/ou na evidência (art. 311 CPC). Relativamente a 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, o requerente fundamenta o 

pedido de exibição de documentos na tutela de urgência – art. 381, 396 e 

seguinte do atual CPC. Logo, a obtenção da tutela pretendida, depende do 

grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro requisito corresponde ao 

fumus boni iuris, em outras palavras, pressupõe a demonstração da 

probabilidade de existência do direito invocado pelo demandante, o que 

restou suficientemente comprovado nos autos, eis que em id. 15599887 e 

id. 15599889 o autor colaciona aos autos referidas cédulas bancárias. 

Aliado a isso, convém destacar que a parte autora tem direito ao acesso 

aos contratos/cédulas firmados, os quais são comuns às partes, como 

forma de viabilizar a formulação do pedido principal. Seguindo, outra não é 

a conclusão que se alcança com relação ao segundo requisito - periculum 
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in mora. Evidente que sem acesso aos documentos que ora se busca a 

exibição, o autor não tem condições de manejar ação para pleitear 

eventuais direitos. Sobre o tema em voga, oportuno a ementa abaixo 

transcrita de lavra da 6ª Câmara Cível do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - 

MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 400 DO CPC. Cabível ação de 

exibição de documentos com pedido de tutela cautelar, nos termos dos 

arts. 300 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Presentes os 

requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser deferida a tutela de 

urgência. "Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo CPC). (AI 134048/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) No mesmo sentido 

pronunciou-se o TJSP: Exibição de documentos – O novo CPC não retirou 

o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem, 

nem extinguiu o direito autônomo à produção de prova – Pedido 

administrativo não atendido – Interesse de agir patente – Análise do REsp 

1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Documento comum às partes – 

Exibição devida – Recurso provido. (Relator(a): Souza Lopes; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017) Nessa toada, 

preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, é de se acolher o 

pedido de tutela de urgência liminarmente, de modo a determinar a exibição 

dos documentos elencados na inicial. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 300 CPC, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido de tutela de urgência para 

DETERMINAR que o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, exiba as 

cédulas rurais descritas nas iniciais, bem como os slips ou extratos de 

evolução dos débitos, desde a liberação até a última movimentação e/ou 

liquidação. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos do 

artigo 307 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002056-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA OAB - SP259425 

(ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA CORREA DE CARVALHO JUNQUEIRA OAB - SP113041 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA OAB - SP242584-O 

(ADVOGADO(A))

ELOY RIZZO NETO OAB - SP248471 (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO MACHADO CORTEZ OAB - SP24432 (ADVOGADO(A))

DANIEL LUCENA DE OLIVEIRA OAB - SP327661 (ADVOGADO(A))

CAMILA MONZANI GOZZI OAB - SP315525 (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO OAB - SP222937 (ADVOGADO(A))

YASMINE D ARAUJO MALUF ALARCON OAB - SP182719 

(ADVOGADO(A))

TIAGO MACHADO CORTEZ OAB - SP155165-O (ADVOGADO(A))

DANILO ORENGA CONCEICAO OAB - SP315244 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002056-22.2019.8.11.0040. Vistos etc. Diante da inércia da 

parte executada, apesar de devidamente intimada em id. 25143050 e, 

considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do CPC. Sem prejuízo, restando infrutífera 

a busca via BACENJUD e/ou insuficiente, DEFIRO a busca via Renajud, 

devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 

01/2016. Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Inexitosas as 

diligências acima, INTIME-SE a parte executada para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando a possibilidade de aplicação de multa 

de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 774, do CPC. No 

mais, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do 

art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CNPJ da devedora nos cadastros de inadimplentes (SPC 

e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD. Quanto ao pleito de busca via Infojud, 

postergo a análise para após o cumprimento das deliberações acima. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008838-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SORIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008838-45.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE SORIANO DOS SANTOS REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM 

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL 

ajuizada por JOSÉ SORIANO DOS SANTOS em face de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS) e F. N. DE LIMA EIRELI – ME, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelas razões expostas a seguir. A parte autora 

narra que celebrou contrato de consórcio com a primeira requerida 

através de sua representante legal (filial), ora segunda requerida, em 

11/04/2019, nesta cidade de Sorriso/MT, tendo-lhe sido prometida a 

contemplação do valor da carta após 30 (trinta) dias da assinatura do 

referido contrato. Segue narrando que efetuou o pagamento de 

determinado valor a título de entrada, bem como algumas parcelas do 

consórcio, contudo, não chegou a ser contemplada, de modo que 

posteriormente tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade 

enganosa por parte das requeridas, alegando ter incidido em erro ao 

contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e 

nulidades. Por tais fatos requer, liminarmente, a suspensão das parcelas 

vincendas; arresto on line via Bacenjud e a suspensão imediata do 

funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas sejam vítimas da 

suposta prática ilícita narrada nos autos. Com a exordial juntaram-se os 

documentos de id. 27488122 e ss. Fizeram-se os autos conclusos. EIS O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO inicial em efeitos 

legais. DEFIRO pedido de gratuidade da justiça, podendo ser revogado a 

qualquer tempo pelos casos definidos em lei. Passo a análise do pedido de 

suspensão das parcelas vincendas. Pois bem. Para concessão da liminar 

é necessária o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do 

Códex instrumental Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O 

primeiro requisito, fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. No caso dos autos 

verifica-se que a parte autora demonstrou a verossimilhança de suas 

alegações através dos documentos colacionados à exordial, 

especialmente pelo boletim de ocorrência lavrado e requerimento 

formulado ao Ministério Público a fim de apurar o suposto ilícito cometido 

pelas rés. Além disso, a requerente demonstrou que não possui mais 

interesse em participar do consórcio contratado, assim, procrastinar o 

pagamento das parcelas durante o tramite da ação geraria celeuma 

totalmente desnecessária, visto que o valor teria que ser restituído ao fim 

da demanda. Neste sentido, segue o seguinte julgado: Rescisão contratual 

cumulada com restituição de valores e danos morais. Decisão que 

indeferiu tutela antecipada. Insurgência. Pretensão de ver suspensa a 

exigibilidade das parcelas vincendas, com determinação de que se 

abstenha a agravada de incluir os nomes dos agravantes em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos necessários para 

a antecipação de tutela. Suspensão da exigibilidade e determinação de 

exclusão do nome dos agravantes de cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito. Recurso provido. (TJ SP Processo AI 2019154-43.2018.8.26.0000 

SP 2019154-43.2018.8.26.0000. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 21/02/2019. Julgamento: 14 de Fevereiro de 2019. 

Relator: Fábio Quadros). Além disso, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ MT N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, quanto ao pedido 

de arresto on line, não se verifica a subsunção às hipóteses legais, visto 

que o requerente não comprovou a dilapidação patrimonial por parte das 

rés para autorizar tal medida. Por fim, quanto ao pedido de suspensão 

imediata do funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas 

sejam vítimas da suposta prática ilícita narrada nos autos, constata-se que 

o presente feito se trata de ação individual manejada pela requerente para 

tutelar seus próprios interesses, não tendo ela legitimidade para tutelar 

interesses coletivos. Desse modo, considerando que ninguém pode 

pleitear direito alheio em nome próprio, nos exatos termos do artigo 18, do 

CPC, rejeito tal requerimento. Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a 

suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do 

contrato objeto dos autos a partir da intimação desta decisão. Por 

conseguinte, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de Abril de 

2020, às 08h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITEM-SE as requeridas 

para, querendo, contestarem a ação no prazo legal, cientes que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000333-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IROTEC INDUSTRIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI HELBING OAB - RS73096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000333-70.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise 

dos pedidos formulados em id. id. 25714219, INTIME-SE a parte executada 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do débito, 

sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia 

de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003814-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003814-36.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS REU: BANCO BRADESCO SA, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de 
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cautelar de exibição de documentos apresentada por ANA ALICE DE 

SOUZA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A e PORTO SEGURO 

CIA SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos, aduzindo em 

síntese, que a requerente possui conta bancária junto a instituição 

financeira da primeira requerente onde recebe seu benefício 

previdenciário, sobre o qual vem sofrendo descontos que desconhece a 

origem. Nesse sentido, a parte autora requereu administrativamente à ré 

informações sobre a natureza dos descontos, bem como a exibição dos 

seus respectivos contratos, todavia, tal solicitação até o presente 

momento não fora atendida. De tal modo, requer em caráter liminar que a 

empresa requerida seja compelida a apresentar todos os contratos que 

originaram os descontos. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De proêmio, registro que a 

tutela de urgência pode ser requerida em caráter antecedente ou 

incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nesta toada, 

verifica-se que o pedido da parte autora encontra respaldo naquilo que 

prescreve o artigo 305, do CPC, in verbis: Art. 305. A petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o 

caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. 

Oportuno registrar que a tutela provisória para a concessão da liminar de 

exibição de documentos ora requerida, pode ser fundamentada na 

urgência (art. 300 CPC) e/ou na evidência (art. 311 CPC). Relativamente a 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Como se vê, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, a requerente fundamenta o pedido de 

exibição de documentos na tutela de urgência – art. 381, 396 e seguinte 

do atual CPC. Logo, a obtenção da tutela pretendida, depende do grau de 

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro requisito corresponde ao 

fumus boni iuris; em outras palavras, pressupõe a demonstração da 

probabilidade de existência do direito invocado pela demandante, o que 

restou suficientemente comprovado nos autos, eis demonstrou 

satisfatoriamente a existência da relação jurídica junto a ré, além dos 

respectivos descontos em sua conta bancária (id. 20743016). Aliado a 

isso, convém destacar que a parte autora tem direito ao acesso aos 

contratos firmados, os quais são comuns às partes, como forma de 

viabilizar a formulação do pedido principal. Seguindo, outra não é a 

conclusão que se alcança com relação ao segundo requisito - periculum in 

mora. Evidente que sem acesso aos documentos que ora se busca a 

exibição, a autora não tem condições de manejar ação para pleitear 

eventuais direitos. Sobre o tema em voga, oportuno a ementa abaixo 

transcrita de lavra da 6ª Câmara Cível do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - 

MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 400 DO CPC. Cabível ação de 

exibição de documentos com pedido de tutela cautelar, nos termos dos 

arts. 300 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Presentes os 

requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser deferida a tutela de 

urgência. "Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo CPC). (AI 134048/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) No mesmo sentido 

pronunciou-se o TJSP: Exibição de documentos – O novo CPC não retirou 

o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem, 

nem extinguiu o direito autônomo à produção de prova – Pedido 

administrativo não atendido – Interesse de agir patente – Análise do REsp 

1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Documento comum às partes – 

Exibição devida – Recurso provido. (Relator(a): Souza Lopes; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017) Nessa toada, 

preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, é de se acolher o 

pedido de tutela de urgência liminarmente, de modo a determinar a exibição 

dos documentos elencados na inicial. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 300 CPC, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido de tutela de urgência para 

DETERMINAR que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, exiba os 

contratos de que originaram os descontos mencionados na exordial. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos do artigo 

307 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000241-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000241-53.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001009-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001009-18.2016.8.11.0040. Vistos etc. Restando infrutífera a 

busca via BACENJUD, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria 

da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016. Sendo 

exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. Após, EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, 
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nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da 

executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias. No mais, diante das inovações trazidas pelo art. 

517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo 

legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002983-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002983-22.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução promovida por AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

em desfavor de FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM, ambos qualificados nos 

autos, sendo que, no decorrer do processo, a exequente requereu junto 

ao Cartório de Registo de Imóveis de Sorriso a averbação da penhora 

lavrada nas matrículas n. 46.678, todavia, não foi efetivado o ato pelos 

motivos expostos na nota de devolução apresentada pela referida 

Serventia (id. 22902556). In limine, anoto que, consta na referida nota de 

exigência a informação de que a averbação não foi concretizada visto que 

se constatou na referida matrícula hipoteca constituída por cédulas de 

crédito bancário, as quais implicam na impenhorabilidade dos imóveis 

onerados – art. 69, Decreto-Lei n. 167/67 e art. 30 da Lei n. 10.931/04. 

Pois bem. Em que pese os dispositivos acima mencionados vedarem a 

penhora, arresto ou sequestro de bens objeto de penhor ou de hipoteca 

constituídos pela cédula de crédito rural e cédula de crédito bancário, por 

outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, a 

jurisprudência tem admitido a penhora de bens vinculados, relativizando a 

mencionada regra em casos excepcionais. Sobre o tema, já decidiu o STJ, 

in verbis: PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DOS 

BENS OBJETO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. NÃO-OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS EM QUE SE 

ADMITE A PENHORA DE TAIS BENS. 1. Em consonância com o art. 69 do 

Decreto-Lei n. 167/67, segundo o qual os bens objeto de hipoteca 

constituída por cédula de crédito rural não serão penhorados, a 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impenhorabilidade 

relativa dos bens vinculados a cédula de crédito rural e da possibilidade 

de penhora de tais bens nos casos de créditos de natureza alimentar ou 

trabalhista (REsp 509.490/MS e REsp 236.553/SP), de créditos sujeitos a 

cobrança via execução fiscal (REsp 617.820/RS), de créditos do mesmo 

credor (REsp 532.946/PR), de fim da vigência do contrato de 

financiamento (REsp 539.977/PR) e de anuência do credor hipotecário 

(AgRg no Ag 1.006.775/SE). 2. No caso concreto, em que é fato 

incontroverso que se trata de execução de decisão condenatória do 

Tribunal de Contas da União, não se aplica a Lei 6.830/80, conforme a 

orientação jurisprudencial desta Corte (REsp 1.059.393/RN, REsp 

1.112.617/PR, REsp 1.149.390/DF). Portanto, ao contrário do que ficou 

consignado no acórdão recorrido, é inaplicável ao caso o art. 30 da Lei de 

Execuções Fiscais, da mesma forma como são inaplicáveis os arts. 184 e 

186 do Código Tributário Nacional. 3. Recurso especial provido. (REsp 

1259704 / SE. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA. 

04/08/2011. DJe 15/08/2011) Embora não se enquadra nas hipóteses 

excepcionais, eis que não se trata de execução fiscal, a dívida referente à 

hipoteca cedular não está vencida e inexiste anuência do credor 

hipotecário, não se pode afirmar que a penhora em questão traria prejuízo 

ao credor hipotecário cedular, mormente porque, não se conhece o valor 

do aludido imóvel, haja vista que também não foi avaliado. Ademais, 

consoante mencionado pela exequente, a mesma é credora dos débitos 

garantidos pelas hipotecas gravadas na matrícula do imóvel, conforme 

instrumento de sub-rogação e cessão de crédito acostados aos autos. 

Portanto, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, 

DETERMINO seja expedido ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos de Sorriso/MT, para que seja averbada a 

penhora em questão sobre os imóveis objetos da matrícula n. 46.678, 

pertencente ao executado, devendo ser observado o direito de 

preferência de eventuais credores hipotecários. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000780-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000780.53.2019.8.11.0040 Requerente: Robert Gabriel Schio 

Menezes Requerido: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A 

Decisão interlocutória Vistos etc. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizara 

por Robert Gabriel Schio Menezes em face de Zurich Santander Brasil 

Seguros e Previdência S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos que constam da petição inicial – id. 1767409 -, instruída com 

documentos diversos. Despacho inicial, id. 17650740. A tentativa de 

composição amigável do litígio restou infrutífera, conforme registro na ata 

da audiência realizada perante o CEJUSC local, id. 18779641. Citada, a ré 

apresentou sua contestação – id. 19014215 –, também acompanhada de 

documentos diversos. Por fim, o autor impugnou a contestação 

apresentada, conforme id. 24981084. É o breve relato. Decido. Estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, além do 

que, inexistindo qualquer preliminar a ser examinada, declaro o processo 

saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto 

que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos: 

cobertura contratual do evento; risco excluído, agravamento do risco, sem 

prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelos litigantes no prazo de 

10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do 

NCPC, o ônus da prova caberá à requerida, pois o contrato de seguro em 

questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, já que 

envolve típica relação de consumo (art. 6º, VIII do CDC). Desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de Abril de 2020, às 

15h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 357, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Caso as partes não tenham outras provas a produzir, deverão 

noticiar nos autos no prazo acima (10 dias), possibilitando o julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Intimem-se. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (REU)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (REU)

NEIDA PERUZZO (REU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (REU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA OAB - MT3036/O (ADVOGADO(A))

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271-O (ADVOGADO(A))

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))
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ELCI DA SILVA FAVERO (TERCEIRO INTERESSADO)

LODOVICO PEDRO FAVERO (TERCEIRO INTERESSADO)

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL OAB - MT24888/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000419.41.2016.8.11.0040 Requerente: Fabiano Alves Marson 

Requerido: Moacir Domingos Busatta, Neida Peruzzo e outros Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cc. Restituição de 

Quantia Paga com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fabiano 

Alves Marson em face Moacir Domingos Busatta, Neida Peruzzo, Valmir 

Fogaça dos Santos, Benjamim Perboni Sobrinho e Alice Maria Zanatta 

Perboni, todos qualificados nos autos, consoante razões expostas na 

petição inicial (ID. 1422806). Despacho inicial determinando a emenda, ID. 

1425554. Petição de emenda, Id. 1436432. Seguindo, proferiu-se a 

decisão que consta do Id. 1450994, oportunidade em que foi deferido o 

pedido antecipatório, determinando a sustação ou baixa do protesto 

indicado na inicial, mediante a prestação de caução real, fiança bancária 

ou seguro garantia judicial. Parte autora oferece caução, Id. 1460290 e ss. 

Termo de caução, Id. 1473921. Autora informa a averbação da caução 

junto a matrícula nº 49.616 do CRI de Sorriso/MT, Id. 1558538 e ss. A 

citação dos requeridos Moacir Domingos Busata, Valmir Fogaça dos 

Santos, conforme se infere dos Ids. 1562740 e 1590592 restaram 

infrutíferas. A tentativa de conciliação restou inexitosa, Id. 1666849. 

Intimada a manifestar-se, a parte autora manteve-se inerte, Id. 4135686. A 

seguir, juntou-se aos autos manifestação do autor quanto aos requeridos 

não localizados, Id. 4151726. Decisão deliberando quanto a citação dos 

requeridos não localizados, bem como designando audiência de 

conciliação, Id. 4169862. Certidão de citação do Espólio de Moacir 

Domingos Busatta na pessoa do herdeiro e inventariante Nilton Moacir 

Busatta, Id. 4932667. A nova tentativa de conciliação perante o CEJUSC 

restou infrutífera, Id. 6690066. A seguir, juntou-se contestação 

apresentada pelos requeridos, Id. 6791072 e ss, a qual veio instruída com 

documentos. Seguindo, a parte autora impugnou a contestação e 

documentos apresentados, Id. 7975421 e ss. Pela decisão lançada sob o 

Id. 11309648 determinou-se a regularizar da representação processual do 

Espólio de Moacir Domingos Busatta, o que se deu a seguir, Id. 11556432. 

Foi proferida decisão saneadora, Id. 11769893, oportunidade em que 

deliberou-se sobre a prova pericial. Intimado, o Perito Judicial apresentou 

proposta de honorários, id. 13418750. Diante da impugnação à proposta 

formulado (Id. 13595789), o Perito Judicial apresentou nova proposta, id. 

14265451. Intimadas sobre a nova proposta, as partes mantiveram-se 

silentes, conforme certificado nos autos, id. 14919373. O requerente 

Fabiano Alves Marson apresentou Exceção de Prejudicialidade Externa 

alegando a necessidade de suspensão das ações de execução, id. 

16884885. Perito requer a liberação de 50% dos honorários periciais para 

deflagração dos trabalhos, id. 17257430. Seguindo, o autor peticiona nos 

autos requerendo a extensão aos efeitos da tutela de urgência para 

exclusão dos órgãos de proteção ao crédito, id. 17516649. Lodovico 

Pedro Favero e Elci da Silva Favere requerem sejam admitidos nos autos 

como assistentes litisconsorciais, id. 17516658. Os pedidos acima 

discriminados foram examinados pela decisão de id. 17857824. Liberação 

de 50% dos honorários periciais, id. 18053715. Autor ofertou embargos de 

declaração com relação à decisão de id. 17857824. Manifestação do 

Espólio de Moacir Domingos Busatta e outros em relação aos 

requerimentos formulados pelo autor, id. 18119925. Empós, 

manifestaram-se sobre os embargos de declaração apresentados, id. 

18692668. Reiteração do pedido de exclusão da SERASA, id. 18895509. 

Os pedidos pendentes foram examinados pela decisão de id. 19286599. 

Espólio de Moacir Domingos Busatta e outros informa a interposição de 

recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a 

baixa da restrição realizada junto à SERASA, id. 19631478. Lado outro, o 

autor também interpôs decisão de Agravo de Instrumento, impugnando a 

questão relativa à prejudicialidade externa e suspensão das execuções, 

id. 19884246. Por fim, Lodovico Pedro Favero e Elci da Silva Favera 

também comunicaram nos autos a interposição de AI com relação ao 

indeferimento do pedido de intervenção litisconsorcial, id. 19884403. 

Juntada da decisão proferida nos autos do AI 1006071-57.2019.8.11.0000 

interposto por Lodovido Pedro Favero e outra, tendo sido concedida em 

parte a liminar para deferir a admissão dos agravantes como assistentes 

litisconsorciais nos autos de origem, id. 20259874. Em cumprimento à 

decisão proferida nos autos do AI acima referido, foi proferida o despacho 

de id. 20267211. Juntada da decisão proferida nos autos o AI 

1006067.20.2019.8.11.0000 interposto por Fabiano Alves Marson, tendo a 

Exma Desa. Relatora deferido a liminar para determinar a suspensão das 

execuções nºs 1000624.70.2016.811.0040 e 1000779.05.2018.811.0040 

em tramite perante esta Vara, id. 20454508. Reiteração do pedido para 

exclusão dos nomes de Lodovico e Elci dos órgãos de proteção ao 

crédito, id. 20526688, o qual foi deferido pela decisão a seguir proferida, 

id. 20789465. Perito Judicial requer a juntada do laudo confeccionado, id. 

21430802. Sobre o laudo pericial apresentado, o Espólio de Moacir 

Domingos Busatta e outros manifestaram-se pela petição de id. 22954893. 

Sob o id. 22954898, os requeridos pugnam pela determinação de emenda 

da inicial para inclusão da credora hipotecária. Acórdão proferido nos 

autos do AI 1006071-57.2019.8.11.0000 interposto por Lodovido Pedro 

Favero e outra, o qual foi provido, confirmando a liminar deferida, id. 

24866258. É o breve relato. Decido. Diga o autor, no prazo de 10 (Dez) 

dias, sobre o requerimento apresentado pelos requeridos sob o id. 

22954898 Certifique a Secretaria se cumprido o disposto no art. 474 do 

CPC em relação aos requeridos. Certifique se houve intimação e, se for o 

caso, manifestação da parte autora quanto ao laudo pericial depositado 

nos autos. Por fim, certifique a Secretaria quanto ao julgamento dos 

demais recursos AI interpostos - AI interposto por Moacir Domingos 

Busatta (id. 19631478) e AI nº 006067.20.2019.8.11.0000 interposto por 

Fabiano Alves Marson. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002080-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002080-21.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese a 

manifestação dos patronos da parte demandada (id. 19764790), 

verifica-se que os mesmos não comprovaram satisfatoriamente o 

determinado no art. 112 do CPC , haja vista que não se tem como aferir 

que o mesmo teve ciência através da mensagem via aplicativo. Desta feita, 

INTIMEM-SE os causídicos para demonstrarem a cientificação do 

mandante, na forma do art. 112 do CPC. Comprovado nos autos a ciência 

do mandante e, decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem que tenha sido 

regularizada a representação processual, INTIME-O para que sane a 

irregularidade. Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial. 

Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006747-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA 21595641840 (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006747-16.2018.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE do v. acórdão 

proferido no Agravo de Instrumento n. 1015203-41.2019.8.11.0000 (id. 

27666340). CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca do trânsito em 

julgado do mencionado acórdão, bem como quanto o decurso do prazo 

assinalado para emenda da exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003762-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003762-45.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

citação por edital é medida excepcional, DETERMINO seja certificado pela 

Secretaria da Vara quanto a tentativa de citação do demandado nos 

endereços localizados através da busca realizada junto aos órgãos 

conveniados. Em caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário. Por outro lado, 

esgotadas as possibilidades de citação pessoal, CUMPRA-SE consoante 

determinação de id. 16415706. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000306-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, ante o teor da 

certidão de id. 23154343, DEFIRO o levantamento pela parte exequente 

dos valores bloqueados através do bacenjud. Quanto ao pleito constante 

no item 3 do petitório de id. 22597931 para que seja procedida a busca via 

SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, tal providência de ser 

realizada pela parte interessada, sendo desnecessária intervenção 

judicial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução - Decisão 

que indeferiu pedido de pesquisas extraordinárias e aleatória de bens - 

Não localização de bens penhoráveis para garantia do débito - Pretensão 

de expedição de ofícios ao COAF, SIMBA, REDE-LAB, CCS-Bacen – Órgão 

e sistemas voltados à investigação de crimes financeiros - Medida que 

não asseguraria resultado prático à satisfação da execução – Sistema de 

Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) - Consulta que pode ser realizada 

pela própria parte - Desnecessidade de intervenção judicial - Obtenção de 

Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e de Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (DITR) Providência possível - Pesquisa que 

deve ser viabilizada através do sistema INFOJUD. - Desnecessidade de 

expedição de ofício para esse fim – Requisição de informações junto à 

SUSEP, CVM, CNSEG e B3 S.A. - Possibilidade Providência que visa 

assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

2234660-75.2018.8.26.0000 - 17ª Câmara de Direito Privado Relator Irineu 

Fava j. em 25.02.2019) No tocante ao requerido no item 3 – consulta no 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, 

igualmente não merece acolhimento, haja vista que tal ferramenta tem 

como escopo auxiliar na investigação de crimes de lavagem de dinheiro, e 

não na obtenção de informações acerca do patrimônio de executado, a fim 

de satisfazer execução judicial. Por oportuno: EXECUÇAO EXTRAJUDICIAL 

Pedido de expedição de ofícios - Sistema CCS e SIMBA - Interesse na 

busca de bens – Impertinência - Sistemas criados com a finalidade de 

apuração de crimes contra o sistema financeiro – Pesquisa de bens em 

nome do executado que pode ser suprida por outros meios 

disponibilizados em favor do exequente: - Não se mostra pertinente a 

pesquisa de bens por meio de sistemas criados com a finalidade de 

apuração de crimes contra o sistema financeiro, considerando a 

existência e disponibilidade de outros meios para atingir essa finalidade. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2000785-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão 

Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019) Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal 

(IRPF e DOI) e, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477. 

No mais, relativamente ao pedido de suspensão da CNH, bloqueio de 

cartões de crédito e passaporte da executada entendo que não merece 

acolhida, pois tais medidas não tem o condão de promover a satisfação do 

débito. Em tese, para serem admitidos, os pedidos da exequente devem 

estar vinculados a uma ordem lógica de causa e efeito com a própria 

satisfação do crédito ou com a indução do devedor ao adimplemento, tal 

como ocorre com a multa coercitiva. Cumpre-se mencionar ainda, que o 

artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao autorizar a adoção pelo juiz de 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, entretanto, a 

suspensão da CNH e cartões de crédito do executado não 

consubstanciam medidas necessárias para assegurar tal intento. Por tais 

razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões 

de crédito. No mais, restando infrutíferas as providências acima, DEFIRO o 

requerimento constante no item 6.1 do petitório de id, 22597931. Por fim, 

quanto ao pedido constante no item 7.4, cumpra-se consoante já 

determinado na decisão de id. 18778407. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005483-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA ANHAIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PEREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005483-95.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, no tocante ao 

pleito de levantamento dos valores bloqueados, DETERMINO seja 

certificado quanto a intimação do executado acerca do bloqueio. Sem 

prejuízo, frente a inércia da parte executada, e, considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do CPC. Quanto ao pleito de negativação, cumpra consoante 

determinação exarada em id. 16302401. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000281-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000281-35.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 
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Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002962-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002962-46.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução promovida por AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

em desfavor de FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM, ambos qualificados nos 

autos, sendo que, no decorrer do processo, a exequente requereu junto 

ao Cartório de Registo de Imóveis de Sorriso a averbação da penhora 

lavrada na matrícula n. 4783, todavia, não foi efetivado o ato pelos motivos 

expostos na nota de devolução apresentada pela referida Serventia (id. 

22902544). In limine, anoto que, consta na referida nota de exigência a 

informação de que a averbação não foi concretizada visto que se 

constatou na referida matrícula hipoteca constituída por cédulas de crédito 

bancário, as quais implicam na impenhorabilidade dos imóveis onerados – 

art. 69, Decreto-Lei n. 167/67 e art. 30 da Lei n. 10.931/04. Pois bem. Em 

que pese os dispositivos acima mencionados vedarem a penhora, arresto 

ou sequestro de bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela 

cédula de crédito rural e cédula de crédito bancário, por outras dívidas do 

emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, a jurisprudência tem 

admitido a penhora de bens vinculados, relativizando a mencionada regra 

em casos excepcionais. Sobre o tema, já decidiu o STJ, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DOS BENS OBJETO 

DE HIPOTECA CONSTITUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 

NÃO-OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS EM QUE SE ADMITE A 

PENHORA DE TAIS BENS. 1. Em consonância com o art. 69 do Decreto-Lei 

n. 167/67, segundo o qual os bens objeto de hipoteca constituída por 

cédula de crédito rural não serão penhorados, a jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido da impenhorabilidade relativa dos bens 

vinculados a cédula de crédito rural e da possibilidade de penhora de tais 

bens nos casos de créditos de natureza alimentar ou trabalhista (REsp 

509.490/MS e REsp 236.553/SP), de créditos sujeitos a cobrança via 

execução fiscal (REsp 617.820/RS), de créditos do mesmo credor (REsp 

532.946/PR), de fim da vigência do contrato de financiamento (REsp 

539.977/PR) e de anuência do credor hipotecário (AgRg no Ag 

1.006.775/SE). 2. No caso concreto, em que é fato incontroverso que se 

trata de execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da 

União, não se aplica a Lei 6.830/80, conforme a orientação jurisprudencial 

desta Corte (REsp 1.059.393/RN, REsp 1.112.617/PR, REsp 1.149.390/DF). 

Portanto, ao contrário do que ficou consignado no acórdão recorrido, é 

inaplicável ao caso o art. 30 da Lei de Execuções Fiscais, da mesma 

forma como são inaplicáveis os arts. 184 e 186 do Código Tributário 

Nacional. 3. Recurso especial provido. (REsp 1259704 / SE. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA. 04/08/2011. DJe 

15/08/2011) Embora não se enquadra nas hipóteses excepcionais, eis que 

não se trata de execução fiscal, a dívida referente à hipoteca cedular não 

está vencida e inexiste anuência do credor hipotecário, não se pode 

afirmar que a penhora em questão traria prejuízo ao credor hipotecário 

cedular, mormente porque, não se conhece o valor do aludido imóvel, haja 

vista que também não foi avaliado. Ademais, no caso em tela, consoante 

mencionado pela exequente, a mesma é credora dos débitos garantidos 

pelas hipotecas gravadas na matrícula do imóvel, conforme instrumento de 

sub-rogação e cessão de crédito acostados aos autos. Portanto, em 

consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, DETERMINO 

seja expedido ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos 

e Documentos de Sorriso/MT, para que seja averbada a penhora em 

questão sobre o imóvel objeto da matrícula n. 4783, pertencente ao 

executado, devendo ser observado o direito de preferência de eventuais 

credores hipotecários. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005769-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KLEIN (EXECUTADO)

ADRIANA DE LIMA BITENCOURT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005769.73.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante das informações 

prestadas pela Secretaria da Vara, determino seja providenciada a 

imediata citação do requerido, valendo ressaltar que já há diligência 

recolhida nos autos. Deixo de determinar a remessa de cópia à Diretoria 

do Foro, eis que ausente qualquer indicativo de má-fé do servidor 

responsável pelo cumprimento. Mantenho, por ora, o bloqueio dos ativos 

financeiros já efetivado nos autos. Se após citado, não houver 

pagamento, converto-o em penhora, devendo a Secretaria adotar as 

providências pertinentes. Não tendo o devedor sido citado, indefiro o 

levantamento dos ativos financeiros bloqueados. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

NOLAR JOAO PINTO (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000349-24.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da notícia de 

descumprimento do acordo entabulado entre as partes, previamente a 

análise do pedido de penhora online, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados (id. 25089836), sob pena de incidência de multa de 

dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, 

consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que 

trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003208-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUI DAL PRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1003208-13.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante da penhora 

realizada no rosto dos autos (id. 26074920), bem como a inércia dos 

patronos, consoante certidão de id. 27328725, INTIME-SE a parte autora – 

Banco GMAC S/A, através do representante legal para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, OFICIE-SE ao 

Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá informando que até o momento 

não houve pagamento do crédito relativo aos honorários sucumbenciais 

promovido por Manoel Archanhjo & Advogados Associados S/S em face 

de Baldui Dal Pra, bem como noticiando que o montante depositado nos 

autos é relativo ao pagamento da dívida decorrente do contrato de 

alienação fiduciária promovida por Banco GMAC S/A em desfavor de 

Baldui Dal Pra. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Silvio Eduardo Polidorio (TERCEIRO INTERESSADO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001702.31.2018.811.0040 Vistos etc. Já tendo decorrido mais 

de trinta dias desde o protocolo da petição de id. 26671764, renove-se a 

intimação da Seguradora, cumprindo-se o já determinado na decisão de id. 

24843786. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDIR ANTONIO MOOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000191-27.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEUDIR ANTONIO MOOS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de revisão de cláusula contratual ajuizada por NEUDIR 

ANTÔNIO MOOS em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, narrando em síntese, que adquiriu um 

veículo modelo Prisma, marca CHEVROLET, ano 2016/2017, sendo que 

para o pagamento do mesmo firmou junto à requerida contrato para 

concessão de crédito. Alega que o valor total do veículo financiado era de 

R$ 34.626,76 (trinta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e 

seis centavos), parcelado em 48 parcelas no valor R$ 1.020,00 (mil e vinte 

reais). Afirma que após analisar o pacto contratual constatou a existência 

de encargos abusivos. Por tais razões, pugna pela revisão contratual e, 

em sede de tutela de urgência requer a consignação do valor que entende 

incontroverso, qual seja R$ 723,72 (setecentos e vinte e três reais e 

setenta e dois centavos). É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. No 

mais, analisando sumariamente os argumentos e a documentação 

anexada no feito, constato que o autor não nega a existência de dívida 

pendente de quitação junto à ré, no entanto alega a existência de 

encargos excessivos, e requer revisão contratual. Neste caso não 

subsiste o fumus boni iuris, pois o autor confessa, em sua inicial, o débito 

junto a ré, justificando a necessidade do deferimento da tutela 

antecipatória em virtude de encargos excessivos, os quais prescindem de 

ampla análise, incompatível com a cognição sumária desta fase 

processual. Destarte, considerando que a dívida é incontroversa (an 

debeatur), apesar da discussão sobre valores (quantum debeatur), não 

constato o fumus boni iuris necessário para o deferimento liminar. 

Ademais, in casu, não constato o periculum in mora alegado, 

verificando-se necessário oportunizar o contraditório. Posto isso, 

INDEFIRO a liminar requerida. No mais, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 06 de Abril de 2020, às 09h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. Anoto que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003741-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FENNER (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS PAVANELI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS (REQUERIDO)

RUTE MELO QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003741.98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante da manifestação 

das partes, determino a realização da prova pericial, sendo que, para 

realização da mesma nomeio como Perita Judicial o Sra. Nadia Cristiane 

Maneira, cujos dados encontram-se na ficha cadastral obtida no portal do 

magistrado e segue anexa, o qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do NCPC. 

Intimem-se as partes para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC. Após, intime-se a Sra. Perita acerca da sua nomeação 

e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos do art. 465, 

§ 2º do NCPC. Apresentada a proposta de honorários, tendo havido a 

inversão do ônus da prova, intime-se a parte-ré para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê art. 465, § 3º do NCPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte interessada, 

conclusos para fins do disposto no art. 95, na forma do que prevê o art. 

465, § 3º, ambos do NCPC. Definido o valor dos honorários periciais, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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depósito, sendo que, 50% será liberado no início da perícia e o restante 

após a homologação do laudo. Efetuada a liberação do percentual acima, 

intime-se a Sra. Perita a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme acima fixado. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC. Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC. Oportunamente, voltem os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004430-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BEGA FEIJO OAB - MS16919 (ADVOGADO(A))

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES OAB - MT7819-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

FELIPE DE QUEIROZ CHAVES OAB - MS21693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004430.79.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Execução 

promovida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Outo 

Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face de Silvane 

Bortoluzzi Pizzolato e Alexandre Pizzolato, todos qualificados nos autos, 

afirmando ser credora dos executados da importância de R$ 513.089,26 

(quinhentos e treze reais, oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), 

com fundamento na Cédula de Crédito Bancário, cuja cópia instrui a inicial. 

Pela petição de id. 21177398, os executados pugnam pela concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar a baixa da inscrição dos seus 

nomes nos cadastros dos órgão de proteção ao crédito. Convidado a 

manifestar-se, a parte adversa discordou do pedido formulado, id. 

26230776. Pois bem. Considerando os termos da sentença proferida nos 

autos dos Embargos à Execução, cuja cópia, inclusive, foi trasladada para 

estes autos sob o id. 24512389, da qual se extrai que foram os embargos 

julgados inteiramente improcedentes, conclui-se que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência apresentados pelos 

executados foram dissipadas, de modo que INDEFIRO o pedido para 

determinar a baixa da restrição creditícia que consta dos nomes dos 

devedores, devendo a presente execução prosseguir em seus ulteriores 

termos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006380-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNERLEY PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006380-89.2018.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO, por ora, o 

pedido de levantamento do valor depositado a título de caução (id. 

20489852), postergando a análise para após a citação do demandado. 

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida em id. 16684098, 

expedindo-o necessário, devendo a Secretaria da Vara proceder a 

redesignação da audiência de conciliação. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001387-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SERPA (AUTOR(A))

TATIELE TURRA TARONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001387-03.2018.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO, por ora, o 

pedido de levantamento dos valores depositados nos autos (id. 

26643498), postergando-o para após o julgamento do recurso de 

apelação interposto. No mais, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto a 

intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões, bem 

como quanto a eventual decurso do prazo. Em caso negativo, INTIME-SE. 

Oportunamente, formalizado o recurso de apelação interposto, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002604-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

IVANDRE GARCIA SALES OAB - 391.725.979-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002604.47.2019.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos à 

Execução ofertados por Ivandre Garcia Sales em face de Banco do Brasil 

S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na petição inicial de id. 19562020, instruída com documentos diversos. De 

pronto, indeferiu-se o pedido de Justiça Gratuita, determinando-se o 

recolhimento das custas processuais devidas, id. 19888162. O 

embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (AI 

1007879.97.2019.8.11.0000), o qual foi desprovido, consoante acórdão 

encartado sob o id. 21537175. Com isso, o embargante peticionou nos 

autos requerendo o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º 

do CPC c.c. art. 468, § 7º da CNGC/MT, id. 25646279. O embargante 

novamente peticiona nos autos requerendo o recebimento dos embargos 

com efeito suspensivo, id. 26397016. É o breve relato. Decido. Pois bem. 

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita e improvido o recurso de Agravo 

de Instrumento interposto, cumpre a este Juízo examinar a nova pretensão 

do embargante, o qual requer lhe seja deferido o parcelamento das custas 

processuais devidas. A despeito das razões invocadas, o requerimento 

de parcelamento também não merece ser deferido, uma vez que o 

embargante limitou-se a formular o pedido, não trazendo ao conhecimento 

deste Juízo qualquer fato ou circunstância que indique sua inviabilidade 

financeira de recolhimento das custas neste momento, o que, diga-se de 

passagem, é a regra. Nesse sentido, já decidiu o TJMT: “APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE 

RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A 

QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência. A regra é que a parte pague as 

custas de forma antecipada, e a exceção, relativa aos beneficiários da 

justiça gratuita é a isenção ao pagamento. O parcelamento previsto na Lei 

Adjetiva Civil, somente é aplicável ante a demonstração de impossibilidade 

de recolhimento integral das custas, não comprovada a dificuldade 
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financeira essa benesse não pode ser concedida. O Tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do 

artigo 85, §11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba 

pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios 

em sede recursal. Precedente do STJ.” (Ap 112428/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) 

Nessa esteira, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais e determino a intimação da parte autora para efetuar o 

recolhimento no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial e imediata 

extinção do processo. Intime-se. Às providências. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003874-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE LOURDES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI RAFALSKY NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003874-77.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, DETERMINO 

seja certificado pela Secretaria da Vara quanto o decurso do prazo para 

impugnação. No mais, previamente a análise do pedido de penhora online, 

INTIME-SE o exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, deduzindo o valor do bem adjudicado. 

Ademais, em relação ao requerimento de penhora do imóvel indicado em 

id. 18189471, INTIME-SE a exequente a juntar a matrícula atualizada do 

bem, no prazo de 30 dias. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002175-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002175-85.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando os termos 

da sentença proferida nos autos n. 1001794-77.2016.8.11.0040, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

memória atualizada da dívida, observando-se os termos da sentença 

referida. Após a apresentação de memória de cálculo, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANETE ROVARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REU)

OESTE VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000135-91.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA JANETE ROVARIS REU: OESTE VEICULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL, BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por 

danos materiais e morais com pedido de liminar promovida por MARIA 

JANETE ROVARIS, em desfavor de BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA 

(CONCESSIONÁRIA VIANORTE), GENARAL MOTORS DO BRASIL LTDA e 

OESTE VEÍCULOS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos, 

aduzindo, em breve síntese, que a requerente adquiriu o veículo I/CHEV 

CRUZE LT NB AT ANO-MODELO 2019 retirando-o da concessionária, ora 

primeira requerida, na data de 04/12/2019. Alega que com apenas 3 (três) 

dias de uso, em 07/12/2019 o veículo apresentou problemas mecânicos 

em viagem, tendo percorrido apenas 315km, sendo que ao parar em posto 

de combustível na cidade de Nova Mutum/MT o condutor constatou que o 

óleo do motor havia vazado, resultando no motor fundido. Afirma que 

realizou contato com a primeira ré, sendo orientanda a entrar em contato 

com a montadora do veiculo, ora segunda requerida, e assim tendo feito 

foi acionado serviço de guincho removendo o veículo do local, e 

encaminhando-o para a revenda autorizada da montadora na cidade de 

Nova Mutum/MT, ora terceira requerida. Segue narrando que embora tenha 

notificado a primeira e segunda ré, ambas quedaram-se inertes, não 

fornecendo carro reserva a requerente, que necessitou alugar às suas 

expensas um veículo para se locomover. Além disso, foi ignorado pelas 

empresas rés o pedido da autora de um novo veículo ante as avarias 

encontradas no motor, sendo que passados 30 (trinta) dias do ocorrido, 

foi informada pela terceira requerida que o veículo estava apto para 

retirada na concessionária. Por tais fatos ajuizou a demanda, pugnando 

em caráter liminar pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim 

de que seja determinada a substituição do veículo por outro novo com as 

mesmas características ou, alternativamente, que as rés realizem o 

depósito em juízo do valor de R$ 69.931,35, compelindo-as a 

disponibilizarem à autora um veículo reserva, até o julgamento final da 

presente lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Com a 

exordial encartaram-se os documentos de ID. 27982103 e seguintes. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, registro que a tutela de urgência pode ser requerida 

em caráter incidental, nos exatos termos do art. 294, parágrafo único, do 

CPC: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do 

pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Pois bem, 

compulsando os autos, à mingua das provas documentais necessárias, 

torna-se impossível emprestar veracidade as alegações da autora, eis que 

embora haja indícios de vício no bem adquirido, não há como determinar a 

sua extensão. Além disso, o periculum in mora não se encontra presente 

na situação narrada, eis que inexiste a demonstração de um perigo 

concreto ou iminente. Explico. Ressai da exordial que o veículo objeto da 

lide já foi reparado e liberado à autora para uso, de modo que não se faz 

necessária à disponibilização de carro reserva quando já possui o veículo 

à disposição, tampouco a substituição liminar do veículo por outro. 

Ademais, a notificação da ré Oeste Veículos Ltda informando acerca do 

reparo do veículo na data de 07/01/2020 corrobora com os argumentos 

supracitados (id. 27982136). Desse modo, evidente que se deve prestigiar 

contraditório, a fim de examinar com cautela os pedidos iniciais formulados 

pela autora, juntamente com as demais provas a serem produzidas pelas 

partes. Em vista das razões acima expostas, entendo que o pleito não 

merece prosperar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado. Por conseguinte, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 06 de Abril de 2020, às 08h30min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 
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antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (EXEQUENTE)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

PATRICIA VEDANA DUTRA BERNO (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

TAMARA PAULA PERIN DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000328-09.2020.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Em consonância com o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua remessa à Terceira Vara desta Comarca, eis que 

prolatou o título executivo judicial executivo neste feito, mediante as baixas 

e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000357-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ HAAB (EXECUTADO)

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000357.98.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que a 

safra 2019/2020 foi dada em penhor na Cédula de Crédito Bancária ora 

executada, defiro a penhora e remoção dos grãos, conforme requerido na 

petição de id. 27634022, eis que em conformidade com o penhor rural 

estabelecido no instrumento de crédito em execução, devendo os grãos 

serem depositados no Armazém a ser indicado pelo credor, sob o encargo 

de fiel depositário. Todavia, a fim de evitar excesso de penhora e 

consequente configuração de abuso de autoridade, previamente a 

expedição do mandado intime-se a credora para manifestar-se quanto a 

penhora dos bens imóveis anteriormente requerida. Havendo desistência 

expressa, expeça-se o necessário a baixa da constrição sobre os bens 

imóveis e após, expeça-se o mandado de penhora dos grãos, conforme 

acima determinado. Também em caso de desistência da penhora sobre os 

bens imóveis, comunique-se imediatamente o Exmo Des. Relator do AI 

1016286.92.2019.8.11.0040. Intimem-se. Às providências. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA ROTTILI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000165-68.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante das diversas 

tentativas infrutíferas de citação pessoal da demandada, em consonância 

com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE 

a executada por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do 

art. 9°, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL para defender os interesses da executada, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. Após, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000287-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROIMAIUBER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (REU)

LAUDAIR RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE RODRIGUES CHAVES OAB - RS55925 (ADVOGADO(A))

LUISA VARGAS GUIMARAES OAB - RS78469 (ADVOGADO(A))

INVESTPREV SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000287.81.2016.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Materiais e 

Lucros Cessantes ajuizada por Roimaiuber da Silva em face de Viação 

Sorriso Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na petição inicial de id. 1099483, instruída com documentos 

diversos. Despacho inicial, id. 1104040. Regularmente citada e intimada, a 

empresa-ré Viação Sorriso Ltda ME ofertou contestação e documentos, 

conforme se infere do id. 1613923 e ss. A tentativa de composição 

amigável restou inexitosa, consoante conta da ata de audiência realizada 

perante o CEJUSC, id. 1621148. Em seguida, a parte autora impugnou a 

defesa e os documentos com ela apresentados, id. 1861616. A decisão 

de id. 10430035 deferiu o pedido de denunciação da lide, determinando a 

citação da denunciada InvestPrev Seguradora S/A. Também regularmente 

citada, a denunciada InvestPrev Seguradora S/A apresentou contestação 

sob o id. 19536509. A defesa da denunciada também veio acompanhada 

de documentos, id. 19536510 e ss. Intimada, a parte autora impugnou a 

defesa e os documentos apresentados pela denunciada, conforme razões 

expostas na petição de id. 24942568. É o relato do necessário. Decido. 

Diante da inexistência de preliminares a serem enfrentadas, estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os requisitos da 

responsabilidade, isto é, uma ação ou omissão, culposa ou dolosa, 

praticada pela parte requerida; resultado danoso e nexo de causalidade 

entre a ação/omissão e o resultado danoso, sem prejuízo de outros que, 

inclusive, podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. 
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Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental, pericial e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o 

ônus da prova observará o disposto no art. 373 também do NCPC. Assim, 

digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias, se possuem interesse na 

realização de prova pericial, especificando sua modalidade. Em caso 

afirmativo, conclusos imediatamente os autos para nomeação do Expert e 

conclusão da prova previamente a realização da audiência abaixo 

designada. Sem prejuízo do acima determinado, desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de Junho de 2020, às 

13h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

10 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000200-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCEDIR BATISTA GUIDARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000200-86.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução para entrega de coisa incerta proposta por VALDECIR BATISTA 

GUIDARINI em desfavor de ESPÓLIO SOLISMAR ELOI BELATTO e 

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Pois bem. In casu, 

entendo que o valor da causa deve ser corrigido, conforme passo a 

expor. Nota-se que o exequente atribuiu à causa o valor de R$ 186.000,00 

(cento e oitenta e seis mil reais). Entretanto, é cediço que, em ações desta 

natureza, o valor da causa será calculado segundo a cotação do produto 

na data de vencimento da obrigação. Nesse sentido, oportuno o julgado 

abaixo: EMENTA: EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA. 

INEXISTÊNCIA DE ENTREGA OU DE DEPÓSITO JUDICIAL DO BEM. VALOR 

DA CAUSA. DATA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Na execução para 

a entrega de coisa incerta, quando não entregue a coisa ao exeqüente ou 

quando não depositada a coisa em juízo, o valor da causa será calculado 

segundo a cotação do bem na data de vencimento da obrigação. 

(Processo nº 2.0000.00.291834-1/000 (1). Relator: Maria Elza. Data 

Julgamento: 22/03/2000. – TJ/MG) Posto isso, em observância ao disposto 

no art. artigo 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial 

no que tange ao valor da causa, em consonância com o acima exposto, 

bem como proceda ao recolhimento do valor remanescente da taxa e 

custas judiciais, sob pena de indeferimento e consequente extinção, na 

forma do parágrafo único do dispositivo supramencionado. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA FARIA NOGUEIRA OAB - SP164721 (ADVOGADO(A))

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
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MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

CAIO CAMPELLO DE MENEZES OAB - SP174393 (ADVOGADO(A))

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante da manifestação 

da AIG Seguros Brasil S/A, cumpra-se as deliberações seguintes que 

constam da decisão de id. 25039022. Intime-se o Itaú Unibanco S/A para, 

no prazo de 10 (dez) dias, informar e comprovar o valor atualizado do 

crédito objeto da execução mencionada na petição de id. 26345726. 

Empós, colha-se a manifestação do Administrador Judicial e tornem os 

autos conclusos para exame do requerimento formulado. Defiro o 

requerimento apresentado pela petição de id. 27454624, devendo a 

Secretaria oficiar a JUCEMAT esclarecendo a posição processual da 

empresa J. Gama Silva – ME nos presentes autos. Cientifique-se o Sr. 

Administrador Judicial do teor do acórdão proferido nos autos do AI 

1003324-71.2018.8.11.0000, id. 27660132. Intimem-se. Às providências. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE JOANA TOMASI NARDI (REU)

MARIA EVA DOS SANTOS (REU)

NAIR TERESINHA TOMASI ROMAN (REU)

LUCIANA ROMAN (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000292-64.2020.8.11.0040. Vistos etc. Sem maiores delongas, 

INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na forma pugnada na inicial, 

pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía qualquer 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, certo é que 

tal prática deve ser encarada como exceção quando robustamente 

comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte 

para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com a simples declaração 

na petição inicial. Não se olvida a possibilidade de pagamento das custas 

ao final do processo, eis que não se trata de exoneração, mas tão 

somente de retardamento do recolhimento, contudo, deve ser 

demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não ocorreu no 

caso em tela. Desta feita, INTIME-SE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do 

disposto no art. 290, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008104-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN OAB - PR25162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 190 de 743



PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008104-94.2019.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 26350127, pg. 3, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLONIO GENARO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000293-49.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO EXECUTADO: APOLONIO 

GENARO DE MORAES Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que o exequente requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Contudo, considerando a profissão noticiada aos autos, bem 

como considerando o valor indicado na exordial, torna-se crível, pois, que 

possuem capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. 

Aliado a isso, convém destacar que o autor não juntou aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar a hipossuficiência alegada. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, in verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Sobre o tema, trago a baila o julgado abaixo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – JUSTIÇA 

GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE 

ECONÔMICA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA - INSUFICIÊNCIA - 

INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE 

CUSTAS NO FINAL DO PROCESSO - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da 

efetiva demonstração da falta de condições para arcar com as despesas 

do processo por meio de documentos idôneos, não sendo suficiente a 

mera alegação de que se encontra em dificuldades financeiras. Não é 

admitido o pagamento das custas no final do processo, uma vez que 

constitui requisito prévio para o processamento de qualquer causa em 

juízo, assim como o recolhimento da taxa judiciária. (...) Trata-se de 

recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido 

de assistência judiciária gratuita, formulado pelo agravante, sob o 

fundamento de que o estado de pobreza apresentado pelo agravante não 

se enquadra no conceito trazido pela lei, não restando demonstrado “que 

o pagamento das custas pode comprometer a sua situação financeira a 

ponto do indeferimento lhe impossibilitar o acesso à justiça.” Opostos 

embargos de declaração pelo agravante, foi requerido o deferimento do 

pagamento de custas ao final, o que também foi rejeitado.” (...) (AI 

129517/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 

20/02/2014). (grifei). Desse modo, ante a ausência de elementos que 

evidenciem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias PROCEDA à emenda da exordial e o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008036-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MARILDE DENTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008036-47.2019.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge da parte executada, se casada for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003496-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA OAB - PR54179 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003496.87.2018.8.11.0040 Requerente: Julio Cezar Moraes de 

Moura Requeridos: Bom Jesus Agropecuária Ltda e outros Decisão 

interlocutória Vistos etc. Cuida-se de Ação de Cobrança c.c. Indenização 

por Danos Morais e Materiais ajuizada por Júlio Cezar Moraes de Moura 

em face de Bom Jesus Agropecuária Ltda, Vidal Logística Transportes 

Ltda e O Telhar Agropecuária Ltda, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 13907389, instruída 

com documentos diversos. Decisão inicial, id. 13954531. Regularmente 

citada e intimada, a requerida Vidal Logística e Transportes Ltda 

apresentou contestação e documentos, conforme é possível verificar do 

id. 14966403 e ss. Por ocasião da sessão de mediação designada, a 

composição restou infrutífera, valendo destacar a ausência do autor e do 

requerido O Telhar Agropecuária Ltda, conforme registro realizado na ata 

de id. 15027689. A seguir, foi novamente inserida a contestação 
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apresentada pela ré Vidal Logística e Transportes Ltda, id. 15367818. 

Contestação e documentos apresentados pela requerida Bom Jesus 

Agropecuária Ltda – Em Recuperação Judicial, id. 15407834. 

Requerimento apresentado pela ré O Telhar Agropecuária Ltda, id. 

15464524. Impugnação ofertada pela parte autora quanto as defesa e 

documentos inseridos ao processo, id. 15549458. A decisão de id. 

18485244 reconheceu que não houve observância do prazo mínimo 

previsto no art. 334, caput do CPC e designou nova audiência e 

medicação/conciliação. Contestação apresentada pela demandada O 

Telhar Agropecuária Ltda, id. 20266375 e ss. É o relato do necessário. 

Decido. Sucintamente relatado o processo, urge examinar as preliminares 

arguidas em sede de contestação. Ao apresentar sua defesa, a ré Bom 

Jesus Agropecuária Ltda alegou preliminarmente a incompetência em 

relação ao foro. Diz ser este foro absolutamente incompente, ocorrendo a 

hipótese prevista no art. 337, inciso II do CPC, devendo os autos ser 

encaminhados ao Foro da Comarca de Paranaguá/PR. Deflui-se dos autos 

que, ao alegar a incompetência do Foro desta Comarca, a ré baseia sua 

assertiva no Contrato de Prestação de Serviço de Transporte/Frete nº 

57029/01, item 10, que dispõe sobre a cláusula de eleição de foro, tendo 

sido elegido o Foro da Comarca de Paranaguá, Estado do Paraná. Todavia, 

embora conste dos autos duas peças contestatórias oferecidas pela ré 

Bom Jesus Agropecuária Ltda, nenhuma delas veio instruída com o 

referido contrato de prestação de serviço, de maneira que este Juízo não 

possui condições materiais de examinar a questão preliminar alegada, de 

modo que rejeito-a. Por seu turno, ao ofertar contestação, a ré Bom Jesus 

Agropecuária Ltda – Em Recuperação Judicial alega preliminarmente a 

carência de ação por ilegitimidade passiva, visto que o autor foi contratado 

pela co-ré Vidal Logística Transportes Ltda para transportar a carga 

pertencente à contestante, a qual não possui qualquer vínculo contratual 

com o autor. Inobstante a alegação da ré, não há que se falar em sua 

ilegitimidade passiva, visto que é tomadora do serviço de transportes e 

proprietária da carga, sendo solidariamente responsável pelo pagamento 

do frete, nos termos do art. 5º-A da Lei nº 11.442/07. Nessa toada, rejeito 

ainda a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Bom Jesus Agropecuária 

Ltda – Em Recuperação Judicial, eis que, conforme visto, cuida-se de 

responsabilidade solidária. Por último, a demanda O Telhar também alega 

sua ilegitimidade de parte para figurar o polo passivo da presente ação, 

argumentando que não manteve qualquer relação contratual com o autor, 

ou mesmo com as demais requeridas, tendo sido incluída no polo passivo 

da ação em razão de que foi citada como o local onde ocorreu o 

descarregamento. Entretanto, conforme se infere das jurisprudências 

acima invocadas, vê-se que a empresa responsável pelo 

descarregamento, in casu, o Telhar, também é responsável solidária pela 

demora no descarregamento da carga, de maneira que possui perfeita 

legitimidade para responder aos termos da presente ação de cobrança. 

Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

pela ré O Telhar. Ultrapassadas as preliminares arguidas, estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

DECLARO o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II 

do atual CPC, anoto que de forma geral a PROVA deverá recair sobre o 

atraso no descarregamento da carga, bem como sobre os danos dela 

decorrentes, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelos 

litigantes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ÔNUS DA PROVA deve observar a regra 

geral prevista no art. 373 do Estatuto Processual Civil. Desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Maio de 2020, às 

14h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Caso as partes não tenham provas orais a serem produzidas, no 

mesmo prazo acima (15 dias), deverão informar nos autos, possibilitando 

a imediata suspensão da solenidade designada e o consequente 

julgamento antecipado da lide. Para encerrar, considerando que o autor e 

seu Advogado, mesmo regularmente intimados, deixaram de comparecer e 

sequer justificara sua impossibilidade de fazê-lo incorrendo em flagrante 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no § 8º 

do art. 334 do CPC, aplico ao autor a multa de 1% sobre o valor da causa 

a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007139-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO (AUTOR(A))

MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ (AUTOR(A))

BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM CELLA (REU)

VITÓRIO ANGELO CELLA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1007139.19.2019.8.11.0040 Requerente: Espólio de Bartholomeu 

Ortiz de Oliver e outros Requerido: Vitório Angelo Cella e Carmem Cella 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Reivindicatória c.c. Perdas e Danos e Pedido 

de Tutela Antecipada ajuizada pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver 

e Maria do Rosário Ortega em face de Vitório Angelo Cella e Carmem Cella, 

todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos expostos na 

petição inicial de id. 24920807, instruída com documentos diversos. 

Despacho inicial, id. 24920810. Regularmente citados e intimados, os 

requeridos apresentaram contestação e documentos, ora inseridos sob o 

id. 24920811 e ss. Intimada, a parte autora impugnou a contestação e os 

documentos oferecidos, id. 24920817. Tendo em vista que ao ofertar 

impugnação, a parte autora juntou documentos novos, foram os 

requeridos intimados, tendo eles apresentado manifestação pela petição 

ora constante do id. 24920820, pág. 17 e ss. Pela petição de id. 24920822, 

pág. 4, Luiz Carlos Ortega Ortiz informa o óbito de sua genitora Maria do 

Rosário Ortega Ortiz, razão pela qual requer a suspensão do processo 

com fundamento no art. 265, inciso I do CPC revogado. O pedido de 

suspensão foi acolhido, id. 24920822, pág. 8. Decorrido o prazo de 

suspensão, a parte autora foi intimada a dar prosseguimento ao processo, 

tendo se manifestado consoante petição de id. 24920824, pág. 7/9, 

acompanhada de documentos. Requeridos pugnam pela reunião destes 

autos ao processo de medida cautelar de produção de provas ainda em 

andamento, id. 24920825, pág. 12, requerimento este acolhido pela 

decisão de id. 24923469, pág. 3. Certidão de apensamento deste 

processo aos autos de nº 383/2001 em tramitação perante esta 1ª Vara 

Cível de Sorriso, Estado de Mato Grosso, id. 24923469. Determinou-se a 

intimação do INCRA para manifestação e, havendo interesse na causa, a 

remessa do processo à Justiça Federal, id. 24923471. Petição da parte 

autora requerendo o indeferimento do pedido de remessa dos autos à 

Justiça Federal, id. 24923471, pág. 7/9. Manifestação da União requerendo 

a remessa dos autos à Justiça Federal, id. 24923472, pág. 10/13. Os 

autos foram redistribuído à Justiça Federal que, proferiu a decisão de id. 

24923472 determinando que a União, de forma fundamentada 

manifestasse quanto ao modo que pretende exercitar seu eventual 

interesse jurídico na presente ação, id. 24923472, pág. 17/19. Não tendo 

havido manifestação da União, os autos foram redistribuídos à esta Vara. 

Em seguida, a parte autora peticionou nos autos formulando requerimentos 

diversos, consoante petição de id. 25654539, pág. 1/12, instruído com 

diversos documentos. Em atenção ao princípio do contraditório 

expressamente previsto pelo atual Código de Processo Civil, em seu artigo 

9º, intime-se a parte-ré para manifestar-se sobre os diversos 

requerimentos formulados pela parte autora na petição de id. 25654539, 

pág. 1/12 no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA DOS ANJOS (REU)
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JONATHAN LUIZ DALL AGNOL (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000225-02.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, observo que 

não se acha nos autos o comprovante de recolhimento da guia relativa as 

custas e taxa judiciária. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006825-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE INES BERVANGER (REQUERENTE)

SENIA BERVANGER (REQUERENTE)

LURDES BERVANGER DE CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jaime Barichello (REQUERIDO)

OLICE EUGENIO BARICHELLO (INVENTARIANTE)

Elzira Maria Barichello (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006825.10.2018.8.11.0040 Requerentes: Lurdes Bervanger de 

Conto e outras Requeridos: Jaime Barichello e outros Sentença 

homologatória Vistos etc. Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória 

ajuizada por Lurdes Bervanger de Conto, Claudete Ines Bervanger e Senia 

Bervanger em face do Espólio de Jaime Baricchelo, representado pela 

inventariante Elzira Maria Barichello, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos expostos na inicial (Id. 16661627). De pronto, determinou-se a 

emenda da petição inicial, conforme decisão de id. 16714071, o que foi 

atendido pela petição de id. 17393827. A emenda foi recebida, 

oportunidade em que determinou-se a citação da parte-ré, id. 238336002. 

As partes, pela petição de id. 26447434 notificaram que compuseram-se 

amigavelmente, requerendo a homologação da avença e consequente 

expedição de carta de adjudi ação e/ou alvará para transferência do bem. 

É o breve relato. Decido. Estando a transação firmada e noticiada nos 

autos formalmente em ordem, homologo o reconhecimento da procedência 

do pedido inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do 

CPC para que surta os regulares efeitos de legalidade. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e expeça-se a competente 

carta de adjudicação. Custas pela parte autora, todavia, sendo 

beneficiária da Justiça Gratuita fica suspensa a sua cobrança. Honorários 

indevidos. Oportunamente, ao arquivo. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004166-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR MARCIO ROCINI (REU)

ROCINI & ROCINI LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004166.62.2017.8.11.0040 Requerente: Forquímica Agrociência 

Ltda Requeridos Rocini e Fonseca Ltda – EPP e Claudecir Márcio Rocini 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Monitória ajuizada por Forquímica 

Agrociência Ltda em face de Rocini e Fonseca Ltda – CPP e Claudecir 

Márcio Rocini, todos qualificados nos autos, asseverando ser credora dos 

requeridos da importância de R$ 69.575,69 (sessenta e nove mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), 

representada pela duplicata mercantil nº 8889, emitida em 13/01/2012,no 

valor originário de R$ 88.366,00 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e 

seis reais), com vencimento para 30/08/2012, proveniente da aquisição de 

produtos conforme nota fiscal nº 8889 e comprovante de entrega das 

mercadorias que instruem a inicial. Ocorre que, além da devolução de 

parte dos produtos adquiridos (nota fiscal nº 441), houve o pagamento da 

importância de R$ 33.828,84 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais 

e oitenta e quatro centavos), restando um saldo devedor de R$ 69.575,69 

(sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e 

nove centavos). Recebida a inicial, determinou-se o processamento da 

ação, nos termos dos arts. 700 e 702 do CPC, id. 9548063. Os requeridos 

foram citados por hora certa, consoante certidão de id. 13536400. Tendo 

os requeridos deixado de manifestar-se nos autos, a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso foi nomeada na condição de Curadora Especial, 

tendo esta, por seu representante legal, afirmado inexistir matéria de 

direito a ser ventilada em sede de embargos, id. 16700813. Os autos 

vieram conclusos. É o breve relato. Decido. Cuida-se de ação monitória 

visando o pagamento de soma em dinheiro. Deferida de plano a expedição 

do mandado de pagamento, os devedores, regularmente citados (por hora 

certa), não efetuaram o pagamento da dívida, nem ofereceram embargos, 

conforme certificado nos autos. Destarte, nos termos do art. 701, § 2° do 

NCPC, não havendo resposta do réu, nem efetuando ele o pagamento da 

dívida, deve ser julgado de plano o processo, instituindo-se, com base nos 

documentos apresentados, título executivo judicial. Deflui-se da petição 

inicial que pretende a autora a constituição de um título executivo judicial 

no valor total de R$ 69.575,69 (sessenta e nove mil, quinhentos e setenta 

e cinco reais e sessenta e nove centavos), saldo devedor remanescente 

relativamente à duplicata mercantil nº 8889. Como se sabe, constitui prova 

escrita hábil a instruir a ação monitória documento que apresente indícios 

da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, como no 

caso dos autos. Posto isso, nos termos do art. 701, § 2º do NCPC, acolho 

o pedido inicial para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito dos requerida, na quantia correspondente a R$ 

69.575,69 (sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), que devem corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do vencimento da obrigação e, sobre os quais incidirá 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação , tudo na forma do art. 487, I 

do CPC. Em consequência, determino o prosseguimento do feito, 

convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Procedam-se as 

retificações pertinentes. Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito ora reconhecido, na forma do art. 85, § 3º do NCPC. Decorrido o 

prazo recursal, intime-se a autora para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentando cálculo atualizado da dívida (art. 

798, inciso I, alínea a, do NCPC). P.R.I.C. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000772-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000772-13.2018.8.11.0040. Embargos de Declaração Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração ofertados por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pretendendo a embargante a 

reanálise de premissas, nas quais alega que haver obscuridade ao deixar 

de suspender o feito, nos termos requeridos pelas partes (id. 25346290). 

Certificou a tempestividade dos embargos, id. 27399283. Vieram-me os 

autos conclusos. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Sobre o 

instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas desnecessárias, 

no que tange as alegações do embargante quanto a suposta obscuridade 

da sentença prolatada, entendo que a irresignação não merece 

acolhimento, eis que consoante consignado ‘em caso de descumprimento 

do acordo basta a simples manifestação da parte interessada para 

prosseguimento do feito’, devendo ser observado o entabulado entre as 

partes. Ademais, a determinação de remessa dos autos ao arquivo não 

implica em modificação dos termos da avença e como se dará o 

prosseguimento do feito para a hipótese de descumprimento. Ante o 

exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos declaratórios 

apresentados, mantendo-se na íntegra a decisão proferida. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005496-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS RIGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDEONES VITORINO DE MELO SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005496-60.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 18145115), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 

25975312), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. DISPENSADA a 

intimação, conforme disposto no art. 914 da CNGC/MT. Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001348-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001348.06.2018.8.11.0040 Sentença homologatória acordo 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de 

Reintegração de Posse e Danos Morais e Materiais ajuizada por Altair da 

Cruz em face de Moacir Chaves Campos, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 12301792, 

instruída com documentos diversos. Pela petição de id. 23195999 as 

partes informam que compuseram-se amigavelmente, requerendo a 

homologação da transação. Seguindo, a decisão de id. 24292870 

determinou as partes que prestassem esclarecimento quanto a posse do 

veículo SUV FOR Ecoesporte, tendo as partes reiterado a informação de 

quem não tem conhecimento acerca da localização do bem, requerendo a 

expedição de mandado de busca e apreensão, consoante se vê do id. 

25316430. Pois bem. Estando as partes regularmente representadas e o 

acordo formalmente em ordem, HOMOLOGO a avença noticiada pela 

petição de id. 23195999 para que surta os regulares efeitos de legalidade, 

o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “b” do CPC, todavia, 

indefiro o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão do 

veículo, visto que, ao que tudo indica encontra-se na posse de terceiro de 

boa-fé. P.R.I.C. Arquive-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007749-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MOSCARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR LOCH (INVENTARIADO)

ADEMIRDO MOSCARDO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1007749.84.2019.8.11.0040 Extinção sem mérito Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de pedido de Inventário requerido por Nair Loch em 

relação aos bens deixados por Ademiro Morcardo, falecido em 

01/02/2019, consoante exposto na petição inicial de id. 25889519, 

instruída com documentos diversos. De pronto, determinou-se a emenda 

da petição inicial, nos termos da decisão de id. 25972590. Seguindo, a 

requerente informa nos autos a existência de inventário previamente 

distribuído perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, sob nº 

1001353.91.2019.8.11.0040, razão pela qual requer a extinção da 

presente ação em razão da litispendência. É o breve relato. Decido. 

Estando demonstrada a litispendência, face a existência de processo de 

inventário previamente distribuído perante a 3ª Vara Cível desta Comarca 

de Sorriso, sob nº 1001353.91.2019.8.11.0040, julgo extinto o presente 

processo, na forma do art. 485, inciso V do CPC. Custas e honorários 

indevidos. P.R.I.C. Oportunamente, arquive-se. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003837-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLEANI NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos nº 1003837.79.2019.8.11.0040 Sentença com 

mérito Vistos etc. Cuida-se de pedido de Retificação de Assento de 

Nascimento ajuizada por Dougleani Nascimento Gomes, devidamente 

qualificada nos autos, asseverando que nasceu no dia 13/03/0991, na 

cidade de Peixoto de Azevedo, filha de Pedro Pereira Gomes e Maria 

Nascimento Silva, conforme documentos que instruem a inicial. Todavia, no 

ano de 2019, ao solicitar a segunda via de sua certidão de nascimento, a 

requerente foi surpreendida com a constatação de que em seu registro 

constava seu nome como sendo Dogleani Silva Gomes, razão pela qual 

requer a retificação do assento de nascimento. A inicial de id. 20757361 

veio instruída com documentos diversos. Despacho inicial, id. 21151887. 

Convidado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou 

favoravelmente, id. 21365186. É o breve relato. Decido. De pronto, cumpre 

ressaltar ser plenamente possível a alteração do registro civil quando 

preenchidos os requisitos exigidos por lei e, nesse sentido, colaciono o 

teor do art. 109 da Lei de Registros Públicos: “Art. 109. Quem pretender 

que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, 

requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com 

indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório”. (negrito nosso) Por assim dizer, o legislador facultou ao 

interessado pela retificação instruir o pedido apenas com documentos ou 

com indicação de testemunhas, sendo certo que, no vertente caso a 

prova documental que instrui a inicial mostra-se suficiente a fundamentar a 

pretensão retificatória. Veja-se que, embora conste do registro de 

nascimento da autora o nome Dogleani Silva Gomes, todos seus 

documentos pessoais, supostamente emitidos a partir da primeira via da 

certidão de nascimento da mesma, foram expedidos com o nome 

Dougleani Nascimento Gomes, conforme cópia do RG, CPR, título de eleitor 

e carteira de trabalho que instruem a inicial. Logo, certamente tratou-se de 

equívoco praticado pelo oficial quando do registro de nascimento da 
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requerente, inexistindo razão que impeça o acolhimento da pretensão da 

autora. Posto isso, em conformidade com o parecer do Ministério Público 

Estadual, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para, com fundamento 

no § 4º do art. 109 da Lei nº 6.015/73 (LRP), DETERMINAR seja procedida 

a RETIFICAÇÃO no assento de casamento de Dogleani Silva Gomes, 

lavrado à fl. 69, do Livro A-17, termo nº 9234 perante do Cartório de 

Registro Civil de Peixoto de Azevedo/MT, FAZENDO CONSTAR o nome 

DOUGLEANI NASCIMENTO GOMES. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC. Custas pela autora, suspendendo-se sua exigibilidade nos 

termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50, uma vez que beneficiária da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se, 

expeça-se o competente mandado de retificação e arquive-se. P.R.I.C. 

CIÊNCIA ao MPE. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007472-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (EXEQUENTE)

PAULO JOSE MARTINS MANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA OAB - SP253302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1007472.05.2018.8.11.0040 Embargos de Declaração Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Paulo José 

Martins Mano e Emanuelle Chiaradia Navarro Mano com relação à 

sentença de id. 26083608. Contrarrazões aos embargos apresentadas 

pela petição de id. 26369555. É o breve relato. Decido. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Seguindo, o artigo 1023 do 

mesmo Estatuto Processual diz: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 

1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o 

embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a 

modificação da decisão embargada.” De pronto, RETIFICO a identificação 

do processo que consta na sentença proferida passando a constar o nº 

1007472.05.2018.8.11.0040, devendo a Secretaria proceder as anotações 

petinentes. Passo então, ao exame da questão relativa aos honorários 

sucumbenciais. Consta do acórdão proferido nos autos do AI 

10011385.81.2019.8.11.0000 o seguinte: “Posto isso, dou provimento ao 

Agravo para determinar que os 180 dias indicados na sentença sejam 

contados a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ no 

Agravo em Recurso Especial nº 1.472.218-MT (Id. 9390988), bem como a 

incidência somente dos juros nela fixados, de 1% ao mês, e da cláusula 

penal de 10% sobre a condenação.” (id. 24918936, pág. 9). Diante do 

acórdão proferido, este Juízo extinguiu o cumprimento provisório de 

sentença, já que a obrigação perseguida nestes autos ainda não era 

exigível. Com isso, condenou os exequentes ao pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido 

pela executada com o acórdão supracitado. Todavia, agora divergem as 

partes sobre qual o efetivo proveito econômico obtido, o que, inclusive 

desafiou a apresentação de embargos de declaração pelos exequentes. 

A questão é simples e não demanda estudo minucioso, uma vez que ao 

mencionar proveito econômico obtido pela executada, este Juízo 

pretendeu dizer que o percentual relativo aos honorários sucumbenciais, 

isto é, 10% (dez por cento) deve incidir sobre o que foi decotado pelas 

instâncias superiores (TJ e STJ). Pelo exposto recebo os embargos de 

declaração apresentados e dou provimento ao mesmo para retificar o 

número do processo que consta da sentença proferida nestes autos, 

devendo constar o nº 1007472.05.2018.8.11.0040, bem como para 

esclarecer que o proveito econômico pretendido equivale às verbas 

decotadas pelas instâncias superiores (TJ e STJ) em relação à sentença 

proferida por este Juízo nos autos de conhecimento. No mais, mantenho a 

sentença conforme proferida. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000418-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUILHERME MARTINI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000418.56.2016.8.11.0040 Requerente: Nantes Comércio de 

Produtos Agrícolas Ltda Requerido: Banco do Brasil S/A Sentença com 

mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato Bancário, 

Cédulas de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Comercial e Conta 

Corrente c.c. Repetição de Indébito ajuizada por Nantes Comércio de 

Produtos Agrícolas Ltda em face de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, pelas razões de fato e de direito que constam da 

petição inicial de id. 1422605, instruída com documentos diversos. O 

processo tramitava regularmente, todavia, após decisão saneadora, as 

partes peticionaram nos autos noticiando que houve transação do débito, 

razão pela qual o autor desiste e renuncia ao direito que se funda a 

presente ação, na forma do art. 354 c.c. art. 487, inciso III do CPC, com o 

que concorda a parte-ré, tudo conforme consta da petição de id. 

26389038. É o breve relato. Decido. Estando as partes regularmente 

representadas, HOMOLOGO a transação firmada entre os litigantes para o 

fim de julgar extinto o presente processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 354 c.c. artigo 487, inciso III, letras “b” e “c” do CPC. Custas 

já recolhidas pela parte autora. Honorários advocatícios na forma 

acordada. Tendo as partes desistido do prazo recursal, ao arquivo. 

P.R.I.C. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001148-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANA PAULA ZANLUCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001148.96.2018.8.11.0040 Embargos de Declaração Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Unic Sorriso Ltda 

em relação à decisão proferida sob o id. 22387795, a qual acolheu em 

parte a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de reduzir a 

multa diária, asseverando que referida decisão foi omissa, uma vez que 

deixou de examinar a tese de inexigibilidade da multa, id. 22808230. 

Intimada a exequente manifestou-se pela petição de id. 23081569. Em 

seguida, a executada reitera os termos dos embargos de declaração 

apresentados, bem como requer a juntada de documentos novos, id. 

23753027, sobre os quais a parte adversa manifestou-se pela petição de 

id. 24245436. É o relato do necessário. Decido. Sobre o instituto em pauta, 

o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Diz a embargante que a decisão 

proferida é omissa, já que deixou de pronunciar-se sobre o cumprimento 

da liminar concedida quando do ajuizamento do processo de conhecimento 

e, via de consequência, sobre a exigibilidade da multa diária fixada. De 

fato, examinando a decisão que deliberou sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, verifica-se que a mesma limitou-se a examinar 

a questão relativa à multa, deixando de pronunciar-se sobre a exigibilidade 

da mesma. Examinando detidamente a decisão liminar inicialmente 

proferida, verifica-se o seguinte: “Ante o exposto, demonstrados os 

requisitos legais, DEFIRO as tutelas de urgência vindicadas, a fim de 

DETERMINAR que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CPF da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como LIBERE 

o acesso ao portal do aluno, no prazo de 10 (dez) dias, e AUTORIZE a 

realização de provas e demais atividades pela requerente, tudo sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).” (id. 12362804) Citada e 

intimada, a ré compareceu aos autos informando o cumprimento da liminar 

apenas no que tange a ausência de negativação do nome da parte autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante petição de id. 

12591961. Veja-se que a requerida nada manifestou ou demonstrou 

quanto a liberação do acesso ao portal do aluno e realização de provas. 

Entretanto, mais adiante, id. 14500901, a parte autora compareceu aos 

autos noticiando o descumprimento da ordem liminar, situação esta que 

não foi contrariada pela parte adversa, o que enseja a exigibilidade da 

multa fixada. Nessa toada, recebo os embargos de declaração 

apresentados e acolho-o para sanar a omissão apontada, consoante 

razões acima expostas, ressaltando, todavia que permanece inalterada a 

exigibilidade de multa fixada. Relativamente ao valor da condenação 

principal, tendo havido depósito voluntário nos autos (Id. 21421021), 

expeça-se o competente alvará de levantamento. No mais, prossiga-se 

com cumprimento de sentença relativamente ao valor correspondente à 

multa/astreinte. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. A. B. (AUTOR(A))

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (AUTOR(A))

E. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DO PRADO DUTRA (REU)

CELSON APARECIDO LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000387-36.2016.8.11.0040 Vistos etc., Chamo o feito à ordem. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO 

MATERIAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C.C COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por E.A.B., E.G.A.B., representados por sua genitora 

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA, em desfavor de 

CELSON APARECIDO LOPES e GEOVANE DO PRADO DUTRA. Ao ID 

1486069, foi dada vista ao Ministério Público, que por sua vez, opinou pelo 

deferimento da liminar para que sejam fixados os alimentos provisórios (ID 

1651271). Liminar deferida (ID 3028902). Diante do resultado negativo da 

tentativa de citação dos requeridos (ID 9988874 e ID 14262170), a parte 

autora pugnou pela busca de endereços nos sistemas disponíveis ao 

Poder Judiciário (ID 10126381 e ID 14104084). A audiência de conciliação 

não obteve êxito (ID 10636603). Em seguida, a parte requerida Celson 

Aparecido Lopes opôs Embargos de Declaração, com efeito infringentes, 

alegando que a decisão interlocutória que deferiu os alimentos provisórios 

aos autores foi omissa, pois não especificou se tal responsabilidade seria 

dividida entre os requeridos ou seria uma responsabilidade solidária. Nos 

pedidos, pugna pela modificação da decisão para modificar e individualizar 

o valor dos alimentos a serem pagos por este Requerido para a 

importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma vez que tal 

valor se encontra dentro de suas possibilidades econômicas, bem como 

requer a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 21313580). Ao ID 

21470033, foi juntada a certidão de citação do requerido Celson, 

devidamente cumprida. Contrarrazões da parte autora pugnando pela 

rejeição do recurso (ID 21515523). No ID 22753812, o advogado da parte 

requerida Celso pugnou pela redesignação da audiência de conciliação, 

pois estaria impossibilitado de comparecer. Pleito deferido (ID 22976870). 

Em manifestação de ID 24830039, a parte autora reiterou os pedidos de 

IDs 9988874 e 14262170, acerca da busca de endereço pelos sistemas 

disponíveis ao Juízo, com o fim de encontrar o atual endereço do 

requerido Geovani do Prado Dutra. Contestação da parte requerida 

Celson, impugnando preliminarmente, o valor da causa, alegando que o 

valor requerido pelos autores a título de dano moral (500 salários mínimos - 

R$ 1.320,000,00), para cada autor é astronômico, bem como impugna o 

valor do dano material (R$ 644.094,00), uma vez que os autores requerem 

o pagamento em uma única parcela. Na oportunidade, apresentou rol 

testemunhal (ID 26748743). No mérito, requer a improcedência da ação, 

bem como: a) oficiar à FENASEG - Federação Nacional das Empresas de 

Seguro Privado e de Capitalização, órgão controlador dos pagamentos do 

DPVAT, a fim de que informe a este Juízo os valores indenizatórios pagos 

à Autora/Viúva, pelo passamento do de cujus ERIZANDRO NEVES 

BRAGA, os quais se requer sejam abatidos de qualquer valor que por 

ventura venha a ser imposto ao Requerido, a título de indenização; b) 

eventuais indenizações por dano moral e material, se deferidas, sejam 

conforme já combatido e requerido nos tópicos acima 1.1, 1.2 e 2; em 

eventual condenação em alguma das verbas pleiteadas, seja cada qual 

analisada em apartado uma da outra, já que a procedência de um dos 

pedidos não importa na procedência de outro bem como a imposição de 

beneficio a uma das parte(s) não importa a imposição a outra parte(s), 

visto cada um depender de prova específica de sua ocorrência e 

responsabilidade; c) Determinar a intimação da Demandante/Requerente, 

para que se manifeste acerca dos comprovantes de renda percebidos, 

contrato do consórcio nacional honda para averiguar o valor do ágio da 

motocicleta e não o valor integral cobrado, cujos comprovantes deverá 

carrear aos autos (art. 334, II; art. 355, CPC), sob pena de arcar com as 

consequências do art. 359 do CPC; d) seja oficiado o INSS para 

apresentar se os autores são beneficiários de pensão por morte e a 

comprovação de vinculo empregatício do de cujus ERIZANDRO NEVES 

BRAGA para comprovação da renda recebida Os autos vieram conclusos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Antes de julgar os Embargos de Declaração 

oposto pela parte requerida Celson (ID 21313580), DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para se manifestar, conforme dispõe o artigo 178, II, do 

CPC. Após, INTIME-SE a parte requerida CELSO APARECIDO LOPES para, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, comprovar os pressupostos legais da 

justiça gratuita, juntando aos autos os seus três últimos comprovantes de 

rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões do 

DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se faz jus ao benefício da assistência judiciária 

gratuita pleiteado. Considerando que as tentativas de citação do requerido 

GEOVANE DO PRADO DUTRA não obtiveram nenhum êxito, bem como que 

o presente feito já se encontra na lista do CNJ como META 2, 

necessitando do imediato deslinde, DEFIRO o pedido da parte autora de IDs 

9988874, 14262170 e 24830039, razão pela qual DETERMINO: 1) Proceda 

com a consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD, requisitando o atual 

endereço do requerido; 2) Aportando endereço diverso, CITE-SE o 

requerido para cumprir a liminar de ID 3028902, bem como contestar o feito 

no prazo legal; 3) Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte autora para dar 

andamento ao feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, bem como impugnar 

a contestação já apresentada nos autos (ID 26748743); 4) De tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000062-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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P. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA DE MELLO OAB - MT18497/O (ADVOGADO(A))

 

1000062-22.2020.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 31/03/2020, às 14:30 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000062-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA DE MELLO OAB - MT18497/O (ADVOGADO(A))

 

1000062-22.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU 

PROCURADOR, para comparecer à audiência designada para o dia 

03/03/2020,às 14:20 hrs, no Cejusc desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004561-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004561-83.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

TANIA MARCIA DANBROSIO EXECUTADO: JULIANO MORAES DE 

OLIVEIRA Vistos e etc., Considerando o lapso temporal decorrido desde o 

prazo pleiteado ao id. 23814312, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

extinção da ação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000288-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE (REQUERENTE)

ADMAR HEINZ HASSE (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - MT11441/O 

(ADVOGADO(A))

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (REQUERIDO)

Edileusa da Silva Calca (REQUERIDO)

OSVALDO CALCA (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

 

Código: 1000288-66.2016.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C.C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, 

proposta por ADMAR HEINS HASSE e Outros em desfavor de ODAIR 

TIRITAN e Outros. No ID 1413098, foi indeferido o pedido de recolhimento 

das custas ao final do processo, determinando a intimação dos autores 

para efetuarem o pagamento. Custas/taxas recolhidas, ID 1564647. 

Despacho de recebimento, ID 1635289. Emenda à inicial (ID 2455915 e ID 

2487422). Recebimento das emendas, bem como determinou a associação 

aos autos de execução de n° 1000993-64.2016.11.0040. Os requeridos 

Osvaldo Calça e Edileuza da Silva Calça foram devidamente citados (ID 

4917395), porém, não foi possível a citar os requeridos Odair Tiritan e Ana 

Claudia Sozin Tiritan em virtude de não tê-los encontrados no endereço 

informado. A audiência de conciliação não obteve êxito (ID 4938637). 

Contestação dos requeridos Osvaldo Calça e Edileusa da Silva Calça (ID 

5530753). Impugnação à contestação, ID 6662477. Contestação dos 

requeridos Odair Tiritan e Ana Claudia Sozin Tiritan, ID 9177142. Despacho 

saneador ao ID 10797715, afastando as preliminares aventadas pelo 

requerido; fixou o valor da causa em R$ 882.155,52, determinando a 

intimados dos autores para recolherem a diferença as custas. Na 

oportunidade, deferiu a produção de prova testemunhal e prova pericial 

para atestar o valor venal do imóvel objeto dos contratos. Quesitos dos 

autores e rol de testemunhas, ID 11155260. Impugnação à contestação, ID 

11180959. Quesitos dos requeridos e rol de testemunhas, ID 11682449. 

Proposta de honorários periciais, ID 14707120. Comprovante de 

pagamento de honorários periciais, ID 14886936. Laudo pericial, ID 

16855916 ss. Ao ID 16856199, o perito judicial pugnou pela libração dos 

honorários. Os requeridos Odair Tiritan e Ana Claudia Sozin Tiritan 

impugnaram o laudo pericial, pugnando pela nulidade ao argumento de que 

o perito não indicou o método utilizado na avaliação das benfeitorias (ID 

17623276 e ID 17632608). Os autores, no ID 24162469, pugnam pelo 

deferimento da prova emprestada dos autos n° 8278-91.2017.811.0040, 

cód. 178680, em tramita na Segunda Vara Criminal, afirmando que os 

requerido foram denunciados pelo Ministério Público, pelo cometimento dos 

crimes previsto nos artigos 171 e 288 do CP, e que tais provas 

correspondem exatamente aos fatos aqui discutidos. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista a impugnação ao 

laudo feita pelos requeridos e nos termos do art. 477, § 2º, CPC, INTIME-SE 

o perito judicial nomeado a fim de que esclareça os motivos da divergência 

apontada pelas partes. Apresentado o parecer, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento dos honorários periciais (ID 14886936). No mais, nos 

termos do artigo 372 do CPC, DEFIRO o pedido dos autores acerca da 

utilização de prova produzida nos autos n° 8278-91.2017.811.0040, cód. 

178680, em tramita na Segunda Vara Criminal. Após, voltem-me os autos 

conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento, 

conforme já deferido na decisão saneadora de ID 10797715. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003624-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES CARDIM CORREIA (REU)

LUIZ CARLOS CORREIA (REU)

ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA (REU)

LAURA DEMARCHI CORREIA (REU)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

 

1003624-73.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 
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da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. A. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO(A))

 

1001282-94.2016.8.11.0040 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para impugnar 

a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119513 Nr: 10480-46.2014.811.0040

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CS(DR, AC(TC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, LUCIANA DE LIMA - OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:119513

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum proposta por Clair Shimitt da Rosa, 

objetivando a guarda da menor Ana Carla Três Carnaúba.

 À fl. 152, o Ministério Público pugnou pela extinção da presente ação, 

tendo em vista que o adolescente atingiu a maioridade civil no curso da 

ação.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a perda do 

objeto da demanda, sendo que a extinção da ação sem resolução do 

mérito se impõe.

 Ante o exposto, diante da superveniência da maioridade, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Sorriso/MT, 17 de junho de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48022 Nr: 4962-85.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HEBRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 170406 Nr: 3642-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 33 da Lei 8.069/1990, DEFIRO a 

GUARDA PROVISÓRIA do menor A. O. da S. M. em favor do requerente 

APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, seu avô paterno, mediante termo de 

entrega, compromisso e responsabilidade, com fulcro no art. 101, inciso I, 

do ECA.Ademais, DETERMINO: 1.EXPEÇA-SE a guia de desacolhimento, 

procedendo com as baixas necessárias junto ao Cadastro de Crianças 

Institucionalizadas do Conselho Nacional de Justiça2.LAVRE-SE o termo 

de compromisso, nos termos do art. 101, inciso I, do ECA, bem como 

lavre-se o termo de guarda provisória.3.INTIME-SE o guardião para prestar 

compromisso (art. 32, do ECA).4.ENCAMINHEM-SE os autos à equipe 

multidisciplinar para realização do estudo psicossocial do caso, na casa 

do avô/guardião, fixando o PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS 

para entrega do laudo.Ademais, DETERMINO que a equipe de Agentes da 

Infância do Poder Judiciário de Sorriso, realize visitas quinzenais, pelo 

PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, à residência da menor, para acompanhar o 

cumprimento pelos genitores/responsáveis legais das medidas deferidas, 

bem como realize orientação a respeito da necessidade de adequado 

cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, juntando-se 

relatórios nos autos.Finalmente, quanto a fixação de alimentos, entendo 

que tal pleito deve ser requerido em ação própria, razão pela qual o 

indefiro.Com o aporte do laudo e do primeiro relatório dos agentes, dê-se 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 171989 Nr: 4572-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 171989

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 173479 Nr: 5428-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, AODSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FODS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 171989

Vistos etc.,

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 173479 Nr: 5428-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, AODSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FODS, ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 173479

Vistos etc.,

Considerando a guarda provisória deferida nos autos apensos, dê-se 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar quando a necessidade de 

prosseguimento deste feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134090 Nr: 7503-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORRÊA - 

OAB:20604-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a devolução da correspondência 

pelo correio com a Observação "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19759 Nr: 3982-17.2003.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CEZAR TOMAZONI - 

OAB:26.812

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/03/2020 às 14h., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23663 Nr: 3522-93.2004.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FRANCIO, CATARINA FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, nos termos da manifetação do Ministério Público, 

manifestar-se acerca de 201, com indicação do atual endereço da 

Requerente, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 6080-96.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI, WISTON DALASEN - ME, 

CESAR MIL, LAVACAR MIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 :Quando a ilegitimidade passiva, deixo de apreciar neste momento, uma 

vez que a questão se confunde com o mérito e por ocasião da sentença 

será apreciada.Posto isto, e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, dou o feito por saneado, nos termos do artigo 347 do CPC e 

fixo como pontos controvertidos a matéria já elencadas na inicial e nas 

contestações, em especial, os requisitos da responsabilidade civil e da 

autoria do eventual dever de indenizar. No mais, considerando que as 

partes pugnaram pela produção de prova oral, é medida de rigor o seu 

deferimento.Deste modo, em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção 

de oral, consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das 

partes. Para tanto, nos termos do artigo 357, §4°, CPC, FIXO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, caso ainda não tenham feito, DESIGNADO desde logo, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de março de 2020, às 

16h, devendo cada advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e ss do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, ___ de janeiro de 

2020. DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100465 Nr: 3223-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca das Certidao 

Negativa de Penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 103351 Nr: 6359-09.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSINÉIA DO NASCIMENTO BELE, DINEI BELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYEME RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Por isso, mantenho o deferimento ao benefício da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de revogação do 

referido benefício, a qualquer tempo, desde que demonstrada a sua 

desnecessidade.Posto isto, e não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, dou o feito por saneado, nos termos do artigo 347 do CPC e 

fixo como pontos controvertidos a matéria já elencadas na inicial e nas 

contestações, em especial, os requisitos da responsabilidade civil e da 

autoria do eventual dever de indenizar. No mais, considerando que as 

partes pugnaram pela produção de prova oral, é medida de rigor o seu 

deferimento.O ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e 

II, do CPC, salvo com relação à produção da prova pericial, cujo encargo 

financeiro atribuo à parte requerida em razão da maior facilidade para 

realização da prova frente à patente hipossuficiência financeira da parte 

autora (art. 373, § 1º, CPC).Deste modo, em prosseguimento ao feito, 

DEFIRO a produção de oral, consistente em oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes. Para tanto, nos termos do artigo 357, §4°, 

CPC, FIXO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, caso ainda não tenham feito, DESIGNADO 

desde logo, audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 15h30, devendo cada advogado informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e ss do CPC).Após, 

conclusos.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 6671-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLEN 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B

 Considerando que não há dados suficientes para a pesquisa do valor 

médio pela tabela FIPE, impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora 

para recolher as a guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos,a fim de que seja expedido mandado 

de avaliação por Oficial de Justiça.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104128 Nr: 7186-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO SOARES GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105013 Nr: 8085-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R.S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

E ACESSORIOS AUTOMOTORES-ME, ELISABETH SANDRA DE OLIVEIRA 

SILVA, ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, 

C R I S T I A N A  V A S C O N S E L O S  B O R G E S  M A R T I N S  - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953, LARISSA MARQUES BRANDÃO 

- OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca das Certidões 

Negativas do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 9458-84.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARDOSO DA SILVA, LUIZ 

ALBERTO BERTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:10848-A /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 Passo a sanear o feito.PRELIMINAR:1-ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

RÉU:Quando a ilegitimidade passiva, deixo de apreciar neste momento, 

uma vez que a questão se confunde com o mérito e por ocasião da 

sentença será apreciada.2-MANIFESTAÇÃO DE FLS. 130/132:A parte 

requerida Luiz Alberto Berte & Cia LTDA, às fls. 130/132, alega que não foi 

intimada da decisão de fls. 116/117, razão pela qual requer a abertura de 

novo prazo para providenciar a citação de STUMPF E STUMPF LTDA, a 

qual denunciou para compor à lide. Razão não assiste a parte requerida. 

Explico.Analisando o andamento processual no sistema Apolo, verifico 

que a parte requerida foi devidamente intimada para cumprir com a 

decisão de fls. 116/117, no dia 23.06.2015, DJE nº 9559, razão pela qual, 

INDEFIRO o pedido de fls. 130/132, devendo o feito tramitar unicamente em 

desfavor do denunciante/requerido, conforme dispõe o artigo 126 c.c a 

parte final do artigo 131 ambos do CPC.Posto isto, e não havendo outras 

preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado, nos termos do 

artigo 347 do CPC e fixo como pontos controvertidos a matéria já 

elencadas na inicial e nas contestações, em especial, os requisitos da 

responsabilidade civil e da autoria do eventual dever de indenizar. No 

mais, considerando que as partes pugnaram pela produção de prova oral, 

é medida de rigor o seu deferimento.Deste modo, em prosseguimento ao 

feito, DEFIRO a produção de oral, consistente em oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes. Para tanto, nos termos do artigo 357, §4°, 

CPC, FIXO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, caso ainda não tenham feito, DESIGNADO 

desde logo, audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 14h, devendo cada advogado informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e ss do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, ___ de janeiro de 

2020. DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 5905-92.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZAN HIAMARA SKOLAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ MIGUEL 

SÉKULA, THEKLA KAROLINE PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA 

CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devidamente cadastrado junto 

ao site do Eg. TJMT, FIXANDO O PRAZO DE 90 DIAS para entrega do 

respectivo laudo. Nos moldes da Resolução CNJ n.º 127/2011, levando-se 

em conta que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, FIXO 

honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando a 

complexidade da matéria e o deslocamento do perito, conforme autoriza o 

artigo 2°, inciso III e IV, § 4º da Resolução do CNJ n° 232/2016, 

INTIMANDO-SE a parte requerida para que promova o 

pagamento/complementação via depósito judicial dos honorários fixados, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, devendo comprovar nos autos, 

consignando que o mencionado depósito será liberado 50% (cinquenta por 

cento) do valor para início das atividades e o restante ao final quando da 

entrega do laudo pericial.A perícia deverá ser agendada pela Secretaria 

da Vara.INTIMEM-SE as partes da nomeação do perito e da perícia ora 

agendada, a partir do que começará a correr o PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS para apresentação de quesitos e de assistente técnico.Com a 

juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo dos do 

artigo 477, §§ 1º e 2º, do CPC, oportunidade em que deverão apresentar 

os memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117327 Nr: 8181-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, 

VANDERLEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a devoulção da Carta Precatória, 

sem o devido cumprimento..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 125058 Nr: 2425-72.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMAP ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT

 NOMEIO perito judicial, Sr. MARCOS ROGÉRIO MACILIO, engenheiro 

mecânico industrial, com endereço na Avenida Rondônia, n° 753, 

Apartamento 1, Jardins, cidade de Tapurah/MT, telefone (66) 9.995-11592, 

e-mail:marcosmacilio@gmail.com. 1.INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) acerca 

da sua nomeação, para que cumpra o encargo, independentemente de 

compromisso (artigo 466 do CPC), bem como para fazer a proposta dos 

honorários periciais, currículo, com comprovação de especialização 

(art.465, §2° do CPC).2.INTIMEM-SE as partes para, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, arguirem impedimento/suspeição do perito nomeado, bem 

como indicar assistente técnico, apresentar quesitos (art. 465, §1°, I, II, III, 

CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92799 Nr: 4421-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO LTDA 

- EPP, JOÃO BATISTA DE FREITAS, MARINEZ BARRETO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a informação de fls. 100, do 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84056 Nr: 3215-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, SCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNL, VAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar a Parte Ré para 

no PRAZO LEGAL, apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140206 Nr: 10717-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DOS 

EXECUTADOS. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

PARTE EXEQUENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200506 Nr: 9916-28.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI MASSAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21.382, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AutoraEmbargada para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001498-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERBERTE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CATARINENSE LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 1001498-55.2016.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 10.399,49 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ERBERTE 

RIBEIRO DA SILVA Endereço: Rua Novo México, sn, quadra 16 lote 08, 

Jardim Califórnia, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SUPERMERCADO CATARINENSE LTDA - ME Endereço: PADRE JOAO 

ALVARES, 255, VILA GALVAO, GUARULHOS - SP - CEP: 07056-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: ERBERTE RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, portador do RG nº. 5152438 SSP/PA, inscrito no CPF nº. 

949.535.381-53, residente e domiciliado na Rua Novo México, quadra 16, 

lote 08, Bairro Jardim Califórnia, Sorriso/MT, com telefone nº (66) 

99955-9672, neste ato assistido juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – 2ª Defensoria de Sorriso/MT, por este 

Defensor Público infra firmado, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, no uso de suas atribuições legais e institucionais, com 

fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, e art. 6º do CDC, propor 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

SUPERMERCADO CATARINENSE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº. 59.720.441/0001-00, atualmente em local 

incerto e não sabido, através de seu representante legal, com fulcro nos 

seguintes fatos e fundamentos jurídicos:- DOS FATOS O autor, no mês de 

julho do ano de 2015, ao tentar realizar compras no comércio local da 

cidade de Sorriso/MT, teve seu crédito negado, sob a justificativa de que 

seu nome estava incluso nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Surpreso com a informação, o autor então procurou a 

CDL de Sorriso/MT, para obter maiores informações sobre a restrição. Ao 

solicitar um extrato de seu CPF, o autor constatou que seu nome havia 

sido negativado pela empresa Reclamada, em razão de um débito no valor 

de R$399,49 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove 

centavos), conforme comprova o documento anexo. Diante do ocorrido, o 

Reclamante procurou a delegacia de polícia civil, onde registrou boletim de 

ocorrência (cópia anexa). O Reclamante desde já informa desconhecer o 

débito existente, na medida em que jamais adquiriu qualquer produto ou 

serviço junto à empresa Reclamada. O autor informa que nunca extraviou 

qualquer de seus documentos pessoais, bem como jamais esteve ou 

sequer residiu no Estado de São Paulo, onde supostamente fora contraído 

o débito. Assim, diante dos fatos acima narrados, não restou ao 

Reclamante alternativa senão buscar a tutela do Poder Judiciário, visando 

obter a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da 

empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, 

decorrentes da indevida e ilegal negativação de seu nome.- DO DIREITO 

Como visto, totalmente ilegal e abusiva a negativação realizada pela 

empresa Reclamada, na medida em que o Reclamante jamais realizou 

qualquer compra ou adquiriu serviços ofertados pela empresa. Conforme 

dito acima, o autor teve seu nome incluso no SPC/SERASA, por um 

suposto débito no valor de R$399,49, cuja negativação fora realizada na 

data de 26/04/2013. Por tais motivos, deve ser declarada a inexistência do 

débito, já que inexiste motivo que autorize ou justifique a cobrança, bem 

como a negativação. O Código de Defesa do Consumidor, protege a parte 

hipossuficiente de cobranças ilegais e arbitrárias e ainda prevê a 

compensação pelo abalo moral em casos como o presente.O Código de 

Defesa do Consumidor, adotando a Teoria da Responsabilidade Objetiva, é 

imperativo ao aduzir que os fornecedores de produtos e serviços, 

respondem pelos danos causados ao consumidores independentemente 

de culpa. No mais, evidente na situação que estão presentes os elementos 

que comprovam o dever de indenizar por parte da empresa Reclamada, 

quais sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão 

voluntária do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. 

Não há, de outra via, como deslembrar que a existência do nexo de 

causalidade entre o fato ilícito ou reprovável e o dano por ele produzido é, 

como já visto, um dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva. 

Logo, sem esta relação de causalidade, não se admite a obrigação ou o 

dever de indenizar. No caso em análise, não há como dissociar a conduta 

do dano, pois somente houve o abalo moral devido a inscrição indevida e 

ilegal do nome do autor no SERASA e SPC, está feita pela empresa 

requerida. Assim, forçoso reconhecer o dever da empresa ré em reparar 

o dano moral sofrido pelo autor, já que a sua inscrição nos cadastros de 

devedores ocorreu por conduta ilícita. Como já adiantado, no caso em 

apreço não se faz necessária a prova da ocorrência efetiva do dano 

moral, bastando para caracterizar o dever de indenizar a inscrição 

indevida nos cadastros de maus pagadores, pois se trata de dano 

presumido ou in re ipsa. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 

verificando o dano moral em caso de restrição indevida, traça o caminho a 

ser seguido para avaliar o quantum indenizatório a ser fixado pelo 

Magistrado. Em outras palavras, no que tange a indenização por dano 

moral sofrido, o mesmo deve ser fixado em observância a capacidade 

financeira do ofensor, o grau de ofensa e a sua repercussão. Destarte, a 

indenização não poderá ser inexpressiva a ponto de nada representar 

para o causador do dano, nem tão exacerbada para que não se 

transforme em fonte de enriquecimento da vítima, mas sempre observando 

o caráter punitivo do ato e retributivo da ofensa.- DO PEDIDO DE 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

Notória a necessidade da concessão de tutela de urgência de natureza 

antecipada, tendo em vista o preenchimento de todos os seus requisitos, 

uma vez que é demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo 

de dano (artigo 300, caput, do Novo CPC). De tão patente, a demonstração 

do preenchimento dos requisitos não comporta maiores esforços. O 

preenchimento do primeiro pressuposto probabilidade do direito, já foi 

excessivamente demonstrado no decorrer de toda esta petição, ademais 

todo o alegado pode ser comprovado de plano, pela via documental, sem 

necessidade de qualquer dilação probatória.Tal pressuposto se encontra 

evidenciado por toda a documentação apresentada em anexo, 

demonstrando ser indevida a cobrança efetivada pela empresa 

Reclamada, bem como abusiva e ilegal a negativação perpetrada. 

Observa-se ainda, no presente caso, agressão frontal a direitos e 

garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o que, por si só, já evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Já no tocante ao segundo requisito, 

perigo de dano, esse mostra-se também atendido, uma vez que, em razão 

da cobrança ilegal e abusiva, o Reclamante teve seu nome incluso no 

cadastro de inadimplentes, estando atualmente impedido de realizar 

compras a prazo no comércio, bem como de obter crédito junto às 

instituições bancárias. Desse modo, na tentativa de evitar maiores 

prejuízos, requer a concessão de um provimento antecipado que 

determine à empresa Reclamada a imediata retirada do nome do Autor dos 

órgãos de proteção ao crédito em razão do débito aqui discutido. 

Ressalta-se ainda que não há, no presente caso, qualquer perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que, caso a 

presente ação seja julgada improcedente, o que não se espera diante dos 

fatos e fundamentos já expostos, a inclusão do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito poderá ser novamente efetivada pela empresa 

Reclamada sem qualquer prejuízo (artigo 300, §3º do Novo CPC). Por fim, 

no que tange ao disposto no artigo 300, parágrafo primeiro, do Novo 

Código de Processo Civil, informa o Reclamante ser pessoa 

hipossuficiente, conforme declaração de pobreza anexa, não possuindo 

condições econômicas de oferecer caução real, motivo pelo qual deve ser 

a mesma dispensada. - Da inversão do ônus da prova Saliente-se que, no 

caso presente, é cabível a inversão do ônus da prova, em virtude de 

estarem devidamente satisfeitos seus requisitos. A verossimilhança está 

comprovada através dos indícios apresentados nessa exordial e a 

hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a Reclamada possui 

maiores condições técnicas de trazer aos autos do processo elementos 

fundamentais para a resolução da lide. Nesse sentido, o Código de Defesa 

do Consumidor, disciplina a questão ao preceituar: "Art. 6º - São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 202 de 743



inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência." Diante de 

tais fatos, principalmente a hipossuficiência do Reclamante, requer, desde 

já a Vossa Excelência, seja declarada a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada o ônus de produzir todas as provas atinentes ao 

presente processo. Conquanto o dissenso doutrinário quanto ao momento 

apropriado à apreciação da inversão, é bem de ver que o fornecedor, em 

desfavor de quem deva ela se dar, tem o direito de saber-se onerado, 

antes do momento de sua produção. E, como no procedimento próprio do 

juizado especial se segue à citação a audiência de conciliação, instrução 

e julgamento, é certo entender-se que a inversão deva ser concedida ao 

ensejo do despacho de citação, o que desde já se requer. – DOS PEDIDOS 

Ex positis, requer: a) seja concedido ao requerente, de plano, os 

Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições 

econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e 

demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio sustento ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 1.060, de 05 de 

fevereiro de 1950, e artigos 98 e 99 do novo CPC; b) em razão dos fatos 

ora narrados conceder, liminarmente, a tutela antecipada de forma initio 

litis e inaudita altera parte, para que seja procedida a imediata exclusão do 

nome do requerente dos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA e 

demais órgãos de proteção ao crédito, ilidindo qualquer negativação que 

venha ter em nome do requerente com fundamento no débito ora 

combatido, inclusive impondo prazo e multa diária em caso de não 

comprimento da ordem judicial; c) seja a empresa Reclamada citada via 

edital para, querendo, responder aos termos da presente demanda no 

prazo legal, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais; 

d) seja de plano, invertido o ônus da prova, o que se faz com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista a verossimilhança das 

alegações apresentadas carreadas com as demais prova documentais; e) 

sejam, ao final, julgados totalmente procedentes todos os pedidos, 

declarando a inexistência do débito no valor de R$399,49 (trezentos e 

noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), confirmando, por 

conseguinte, os efeitos da tutela liminar, bem como a condenação da 

empresa requerida ao pagamento de indenização pelo abalo moral sofrido 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); f) a intimação deste Defensor 

Público de todos os termos e atos do processo através do Sistema Projudi 

Protesta pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas. 

Dá-se a causa o valor de R$ 10.399,49. Termos em que, pede 

deferimento. Sorriso/MT, 15 de agosto de 2016. DECISÃO: Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta por ERBERTE 

RIBEIRO DA SILVA, em desfavor de SUPERMERCADO CATARINENSE 

LTDA - ME, ambos qualificados nos autos, com o fito de compelir a 

reclamada a retirar seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA) ao argumento que não é responsável pelo débito 

que deu origem à referida anotação negativa no valor de R$ 399,49 

(trezentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), haja vista 

que jamais realizou qualquer negócio com a Reclamada, tratando-se, à 

evidência, de fraude perpetrada com a utilização de seu nome. Pretende 

ainda discutir sobre os danos morais advindos da injusta negativação. om 

a inicial vieram os documentos ID.1673498 e seguintes. Determinou-se a 

emenda a inicial (ID.1681013), a qual fora realizada pela manifestação de 

ID.3248929. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os presentes autos, 

verifica-se que o requerente pretende obter, liminarmente, a exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que a 

inscrição foi indevida, eis que jamais adquiriu qualquer produto ou serviço 

junto à empresa reclamada. Pois bem. In casu, os requisitos para a 

concessão do pedido formulado são: a existência de plausibilidade do 

direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil 

reparação desse direito (periculum in mora). Assim, analisando os 

elementos colacionados à exordial, tenho que tais requisitos legais 

encontram-se preenchidos, senão, vejamos. Com efeito, está presente o 

fumus boni iuris, uma vez que, pelo que se depreende dos autos, a 

requerida inseriu o nome/CPF do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito (ID.1673509). Por sua vez, o periculum in mora é visível, eis que há 

previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da 

parte, que merece providência imediata. In casu, resta patente que, tendo 

ocorrido a inserção do nome/CPF nos órgãos de proteção ao crédito, as 

consequências em detrimento do devedor são devastadoras e 

irreparáveis, com abalo no seu crédito e nas suas relações comerciais. 

Outrossim, as alegações trazidas pelo requerente mostram-se plausíveis, 

ao menos num juízo de cognição sumária. A par disso, finda a instrução 

processual e restando corroboradas as alegações do autor, 

incontestáveis são os prejuízos suportados pelo mesmo. e outro lado, o 

provimento antecipado é perfeitamente reversível, pois, o que se garantiria 

seria, exclusivamente, a exclusão do nome do requerente dos cadastros 

de inadimplentes, de modo que se afasta, prima facie, a possibilidade de 

ocorrência de dano de caráter irreversível que prejudique a demandada. 

Sobre a matéria, já decidiu: Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos carreados à exordial, conclui-se 

que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar. 

Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em conta que a medida 

pleiteada não se reveste do caráter de irreversibilidade, DEFIRO a medida 

requerida a título de antecipação de tutela para efeito de determinar a 

imediata baixa do nome da parte autora dos cadastros de inadimplência da 

SERASA e SPC, a qual se circunscreverá exclusivamente à operação de 

crédito descrita no pedido. OFICIE-SE aos referidos órgãos para 

providenciar a imediata baixa do nome do Reclamante em seus registros, 

na forma acima, até ulterior determinação. INDEFIRO por ora, o pedido de 

citação da parte requerida por edital. Desta feita, DETERMINO sejam 

procedidas as buscas do endereço atualizado do demandado junto aos 

órgãos conveniados. Se a diligência de que trata o item anterior restar 

frutífera, CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da 

presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. Após, em 

consonância com o disposto no art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, DETERMINO sejam encaminhados os autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de sessão de 

conciliação. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as 

advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, consignando 

que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo 

Reclamante, consoante permissivo contido no art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Restando infrutífera a busca de endereço da 

parte requerida, INTIME-SE o requerente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2017. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito em Substituição Legal ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI, digitei. SORRISO, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003532-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE GOMES DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR GEDRO SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003532-66.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CLAUDENICE GOMES DE FIGUEIREDO EXECUTADO: CLAUDIR GEDRO 

SANTOS Vistos etc., Trata-se de ação de execução de alimentos 

proposta por K. G. G. e B. G. G., representada por CLAUDENICE GOMES 

DE FIGUEIREDO, em face de CLAUDIR GEDRO SANTOS. Citado, o 

executado apresentou não apresentou justificativa, tampouco quitou o 

débito. Com vista, a autora pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado. O Ministério Público opinou pela suspensão do direito do 

executado dirigir por um ano, dentre outros pedidos e finalmente, pela 

prisão civil. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

devedor deixou de cumprir com sua obrigação alimentar sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil até que seja comprovada a 

satisfação da pretensão executiva. Neste sentido, leciona o Prof. Yussef 

Said Cahali, em sua obra “Dos Alimentos”, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não 

implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do 

devedor causa de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não 

podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não 

tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo 

alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada a 

impossibilidade de efetuar o pagamento do débito...”. Assim sendo, diante 

do lapso temporal decorrido desde a última atualização do calculo 

devedor, DETERMINO a parte autora que proceda com a atualização do 

cálculo, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Após a atualização do cálculo, 

sem necessidade de novas determinações, diante do inadimplemento da 

obrigação, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado CLAUDIR GEDRO 

SANTOS e determino que EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão 

em seu desfavor, pelo prazo de 3 (três) meses, a qual deverá ser 

cumprida em regime fechado, nos termos do que dispõe o artigo 528, §§ 

3º, 4º e 7º do CPC. No mandado deverá consignar as seguintes 

informações: a) O valor atualizado do débito alimentar, que compreende 

até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as 

que se vencerem no curso do processo, conforme o art. 528, par. 7º do 

CPC; b) O cumprimento da pena NÃO EXIME o executado ao pagamento 

das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, CPC); c) Uma vez 

pago o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão será 

SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC). Desde já, DEFIRO a inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, 

§3º, do CPC. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000289-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PINHEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIP MIGUEL ALCHAAR FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000289-12.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DALVA PINHEIRO DE SOUZA EXECUTADO: NACIP MIGUEL 

ALCHAAR FILHO Vistos etc., RECEBO a inicial e DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), visto que 

assistida pela Defensoria Pública, advertindo-a de que a benesse poderá 

ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC). Tratando-se de cumprimento de sentença de alimentos, nos termos 

do art. 528 do CPC, INTIME-SE o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. Efetuado o pagamento e não havendo justificativa do devedor, 

proceda-se à liberação ao credor mediante alvará. Consigne que a quantia 

deverá ser depositada diretamente em conta corrente da genitora da 

exequente, informada na inicial, de tudo informando a este Juízo. 

Conforme, § 1º e § 2º do art. 829 do NCPC, caso o executado, no prazo 

referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 

pronunciamento judicial será protestado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517 do NCPC, in verbis: Art. 517. A decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 

523. Considerando que a presente execução tramita pelo rito do art. 528 § 

8º do NCPC, se o executado não pagar, nem se escusar, de imediato 

proceda-se com a PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens, quanto 

bastem, para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % sobre o valor do 

débito ut, art. 831 NCPC. Não sendo encontrada a parte devedora para 

citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução, não descuidando referido servidor da justiça 

de, nos dez dias seguintes à efetivação do arresto, procurar novamente a 

parte executada por duas vezes, em dias distintos e, permanecendo a 

situação, certificará o ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e 

artigo 830 do NCPC. Feita a avaliação e, caso impugnada, dentro do prazo 

legal de 05 dias, manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, 

também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão 

(art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo feita justificação, salvo se concedido 

efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o credor informar se tem 

interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, 

por valor não inferior ao da avaliação, no PRAZO DE 05 DIAS. 

Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. i, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000297-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA CABRAL CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000297-86.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALINE APARECIDA CABRAL 

CACERES Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte 

demandada está devidamente constituída em mora através de e-mail, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação do devedor, 

e nem mesmo esgotadas as tentativas de sua intimação. Isso porque, 

dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto Lei 911/69 o seguinte: “§ 2º A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário.” Diante disso, é fato que a notificação extrajudicial restou 

frustrada, como também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la 

por qualquer outro meio. Nesse sentido, vejamos o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA 

E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO 

AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Sendo oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a 

constituição em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial 

enviada no endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da 

petição inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014)” Sendo assim, nos termos da súmula 72 do 

STJ, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000240-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000240-68.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO Vistos etc., 1.) Se 

preenchidos os requisitos legais, CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado para todos os efeitos. 2.) Havendo 

documento faltante, solicite-se o envio junto ao juízo de origem, sob pena 

de devolução da missiva independentemente de cumprimento. 3.) Não 

sendo hipótese de gratuidade judiciária/AJG, proceda a intimação da parte 

interessada para recolhimento das custas judiciais, se necessário, sob 

pena de devolução da missiva independentemente de cumprimento. 4.) 

Cumprida integralmente a medida deprecada, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO GRIFFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000288-27.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELSIO GRIFFO REU: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA., RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

Vistos etc., 1.) Sem delongas, verifica-se que os documentos que 

instruem a inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição 

de hipossuficiência econômico-financeira que a norma processual exige 

para a concessão das benesses da justiça gratuita. 2.) Nesse tocante, 

determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” 3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício da 

gratuidade ou para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 4.) Intime-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000180-95.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

EXECUTADO: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP 

Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

adequadamente a inicial, uma vez que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 2175-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornado indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

1.766,74 (mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro 

centavos), para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 2175-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para ciência de que foi incluída 

restrição no prontuário do veículo da parte Requerida, por meio do sistema 

RENAJUD, devendo indicar a localização do bem buscado na espécie ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco que, 

caso a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39397 Nr: 2237-60.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 4835-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CLAUDIO SCHOYNASKY, ARILDES 

DO COUTO BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46842 Nr: 3756-36.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PAULO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para ciência de que foi incluída 

restrição no prontuário do veículo da parte Requerida, por meio do sistema 

RENAJUD, devendo indicar a localização do bem buscado na espécie ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco que, 

caso a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27284 Nr: 1770-52.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO ALCELCIO BAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47817 Nr: 4753-19.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49245 Nr: 6104-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA, MARCOS ROMÉRIO 

CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49606 Nr: 111-66.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRIS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DANIEL BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN MORA FERREIRA - 

OAB:59.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82287 Nr: 1167-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE KAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON DE NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

do ofício retro juntado, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 6031-50.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MIGUEL JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87675 Nr: 7192-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106778 Nr: 9807-87.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COM. DE VEICULOS LTDA - ME, 

MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116644 Nr: 7597-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES SANTIN VOZNIEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADOLFO VOZNIEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116275 Nr: 7308-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOÃO RECH, VANIR INÊS RECH, FERNANDO 

BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE LUMI INABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116492 Nr: 7484-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, OLIDES MARIA 

STEFFENON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS NESPOLI 

JUNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca da 

exceção de pré executividade de fls. 191/195, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 4127-92.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar o cálculo atualizado do 

débito, bem como, a matrícula atualizada do imóvel a ser penhorado, 

conforme determinado às fls. 206, no prazo de quinze dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142198 Nr: 11757-63.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI, 

SADI VALENTIN ZANATTA, WALDIR ALCIRO ZANATTA, JORGE 

ZANATTA, ROMILD LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI VALENTIN ZANATTA, ROMILD LUIZ 

ZANATTA, PEDRO SECCHI, WALDIR ALCIRO ZANATTA, JORGE 

ZANATTA, JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI, SADI LEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, ISABEL 

JUNG - OAB:17220-MT, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - 

OAB:26505/O, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:12.772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, TAIS 

GIOVELLI - OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Reconvindo: Sadi Leff, Cpf: 04074670097, Rg: 

1008693036 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, Endereço: 

Rua Alferes Rodrigo, 237 -B, Bairro: Centro, Cidade: Carazinho-RS

Resumo da Incial:Trata-se Ação de Rescisão de Contrato de Compra e 

Venda c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, com Medida liminar 

“inaudita altera parts” onde os autores PEDRO SECCHI E JANISCE 

APARECIDA BOSO SECCHI, alegam serem credores dos réus, do Contrato 

Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Permuta de Área, 

celebrado em 25/09/2004, tendo como objeto a venda e compra da área de 

terras pastais e lavradias de 2.400,00 hectares, destacada da área total 

de 3.124,00 hectares, localizada na Gleba Itanhangá, situada no Município 

de Tapurah/MT, matriculada sob nº 18.901 do RGI de Diamantino/MT, hoje 

matrícula nº 3.194 do RGI de Tapurah/MT. Os autores confessam que os 

réus efetuaram o pagamento de parte do valor do contrato. Os autores 

buscam a rescisão do vínculo contratual, com base na notificação 

efetuada na data 04 de novembro de 2015. Pleiteiam a liminar de 

reintegração c.c. indenização de perdas e danos. Os Reconvintes 

esclarecem que os pagamentos das parcelas vencidas, foram pagas ao 

reconvindo SADI LEFF, antigo proprietário e posseiro da área de terras, 

objeto do contrato particular de compra e venda de imóvel rural com 

permuta de área, celebrado entre as partes: Vendedor SADI LEFF e 

Comprador PEDRO SECCHI, datado de 27 de setembro de 2004, 

observando que os réus, efetuaram o pagamento aos autores, com o 

imóvel rural com 35,20 hectares, matrícula nº 19.381 do RGI de Sorriso/MT, 

que foi diretamente para o senhor Sadi Leff, conforme se vê na Cláusula 

Terceira, alínea A, bem como as alíneas C, D, E, F, G, e H, são as mesmas 

do contrato particular de compra e venda de imóvel rural com permuta de 

área, celebrado entre as partes, Os pagamentos das parcelas A, B, C, e 

D, foram feitos para o Vendedor Pedro Secchi, que tem a mesma área 

rural e a mesma obrigação contratual de pagar o Sr. Sadi Leff.

 Mesmo tratando de objeto e de interesse comum, entre os réus, autores e 

o credor dos autores Sadi Leff, ora reconvindo, peticionaram em juízo em 

busca do domínio da área.

Decisão/Despacho:Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e SIEL/TRE o endereço atualizado da parte 

requerida/executada SADI LEFF, inscrito no CPF sob o nº. 040.746.700-97. 

Para tanto, DETERMINO à Secretaria da 3ª Vara Cível que diligencie junto 

aos sistemas informatizados.

2. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

256, II, do NCPC, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte 

requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta.

5. Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

6. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99962 Nr: 2662-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZENIR SOUZA VALE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102756 Nr: 5712-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOR DO SERRADO COMUNICAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 
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ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, maniestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140182 Nr: 10705-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA DE ALMEIDA RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82058 Nr: 924-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10150 Nr: 1990-26.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANUSA APARECIDA BERTONCELLO MENDES FRANZ, 

FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA BERTUOL - 

OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose Arnaldo janssen 

nogueira - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias. 

Anoto que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita 

acerca do adimplemento da obrigação e, consequente, extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46898 Nr: 3818-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO NABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, Joaquim de Jesus Botti Campos - 

OAB:155665/SP, WILLIAM CAMPANHARO - OAB:186776/SP

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Código: 145084

Vistos etc.,

Indefiro o petitório de fls. 308/311, haja vista que, conforme informação 

dos leiloeiros contida nas fls. 334/335, fora procedida a intimação dos 

demais credores dos imóveis objeto do leilão judicial.

Com isso, mantenho a realização do leilão já aprazado.

Intimem-se.

 Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1470-07.2016.811.0040 CÓDIGO: 145084 PROCESSO Nº: 0 / 

2016

 TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 EXEQUENTE: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

EXECUTADO:EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

AVALISTA: JULIANO MURARO

Pelo presente, faz saber a todos, que será levado à arrematação em 

primeiro e segundo leilão, o bem de propriedade de EQUILÍBRIO INDÚSTRIA 

QUÍMICA LTDA E JULIANO MURARO na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 07 de fevereiro de 2020, com encerramento às 13:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.
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SEGUNDO LEILÃO: 07 de fevereiro de 2020, com encerramento às 16:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior 50 % (cinquenta por cento) do valor 

da avaliação .

 LOCAL: Exclusivamente através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM: 1) 01 (um) Lote industrial sob nº 17/B da quadra 09-B, situado no 

Loteamento Industrial Nova Prata, na Comarca de Sorriso/MT, com área de 

2.503,53m² (dois mil quinhentos e três metros quadrados e cinco mil e 

trezentos centímetros quadrados) e as seguintes confrontações: frente 

para a rua Dr. Ari Luiz Brandão, medindo 27.78m, fundos para parte do 

lote nº 13, medindo 22,78m e para parte do nº 05, medindo 5,00m, lado 

direito o lote nº17/A, medindo 90,12m, lado esquerdo para o lote nº17/C, 

medindo 90,12m. Benfeitorias: Constam edificados um prédio comercial 

destinado à sede administrativa da empresa executada, construído de 

alvenaria; Um barracão destinado ao abrigamento de produtos, construído 

em 1/3 de suas paredes de alvenaria e 2/3 das paredes em material 

galvanizado, sua estrutura em concreto pré-moldado e cobertura de zinco, 

com medidas aproximadas de 15,00m x 20,00m; Um barracão de alvenaria 

coberto com estrutura metálica e zinco, com medidas aproximadas de 

15,00m x 30,00m; possui também o referido imóvel um muro de tijolos e 

grade da parte da frente e lateral esquerda, bem como cerca de 

alambrado nas divisas da lateral direita e fundos. Imóvel matriculado sob 

nº 25.650 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT; 

01 (um) Lote industrial sob nº 17/C da quadra 09-B, situado no Loteamento 

Industrial Nova Prata, na comarca de Sorriso/MT, com área de 2.052,93m² 

(dois mil cinquenta e dois metros quadrados e nove mil e trezentos 

centímetros quadrados) e as seguintes medidas e confrontações: rente 

para a rua Dr. Ari Luiz Brandão, medindo 27.78m, fundos para parte do 

lote nº 05 medindo 22,78m; lado direito o lote 17/B, medindo 90,12m lado 

esquerdo para o lote nº 07 medindo 90,12m. Obs.: O imóvel não possui 

benfeitorias é apenas destinado a estacionamento e pátio de manobras. 

Imóvel matriculado sob nº 25.651 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sorriso/MT. Avaliados de forma conjunta em R$ 3.100.000,00 

(três milhões e cem reais), atualizado em R$ 3.467.855,24 (três milhões, 

quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

vinte e quatro centavos); 2) 01 (um) Lote urbano sob nº 05 da quadra nº 

39, situado no Loteamento Recanto dos Pássaros, na Comarca de 

Sorriso/MT, com área de 517,50m² (quinhentos e dezessete metros 

quadrados e cinco mil centímetros quadrados) e as seguintes medidas e 

confrontações: frente para a travessa junho, medindo 18,00m, fundos 

para o lote nº 09 medindo 18,00m, lado direito para parte dos lotes 06 e 07, 

medindo 28,75m, lado esquerdo para o lote nº 04 medindo 28,75m. Imóvel 

matriculado sob nº 20.947 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Sorriso/MT. Avaliado em de R$ 250.000,00 (duzentos e cinco mil reais), 

atualizado em R$ 279.655,74 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

AVALIAÇÃO TOTAL DOS LOTES: R$ 3.350.000,00 (três milhões e 

trezentos e cinquenta reais), em 01 de julho de 2.016.

 AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 3.747.510,98 (três milhões, setecentos e 

quarenta e sete mil, quinhentos e dez reais e noventa e oito centavos), em 

16 de janeiro de 2020.

 DEPOSITÁRIO: JULIANO MURARO, Perimetral Sudeste nº 8701, Bairro 

Jardim Tropical, Sorriso/MT, CEP: 78890-000, e Rua São João, nº 1916 – 

Residencial Alphaville, Sorriso/MT, CEP: 78890-000.

 LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 738.070,50 (setecentos e trinta e oito mil, setenta 

reais e cinquenta centavos), em fevereiro de 2019.

 ÔNUS: Matrícula 25.650 Constam hipotecas em favor do Banco do Brasil 

S/A; Existência de Ação de Execução nº 6835-13.2014.811.0040 em favor 

de Bertuol indústria de Fertilizantes Ltda. em trâmite na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT; Existência de Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial nos autos nº 11019-75.2015.811.0040 - Código nº 140816 em 

favor de Banco Safra S/A, em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de 

Sorriso/MT; Matrícula 25.651 Consta existência de Ação de Execução nº 

9071-20.2014.811.0040 - Código 118630, em favor de Helm do Brasil 

Mercantil Ltda. em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT; 

Existência de Ação de Execução nos autos nº 6835-13.2014.811.0040 em 

favor de Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda, em trâmite na 1ª Vara Cível 

da Comarca de Sorriso/MT; Existência de Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial nos autos nº 9072-20.2014.811.0040 - Código 118630, em 

favor de Helm do Brasil Mercantil Ltda. em trâmite na 3ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT; Existência de Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial nos autos nº 11019-75.2015.811.0040 - Código 140816, em 

favor de Banco Safra S/A. em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de 

Sorriso/MT; Matrícula 20.947 Consta Hipoteca em favor de Monsanto do 

Brasil Ltda; Consta existência de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial 

nos autos nº 11019-75.2015.811.0040 - Código 140816, em favor de 

Banco Safra S/A, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. 

Outros eventuais constantes na matricula imobiliária.

 LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Jucemat nº. 29 e 

Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. O pagamento da comissão será à vista ou 

até 24 horas. Não paga nesse prazo, a integralidade do lanço será perdida 

a caução em favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização 

pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito. Caso de adjudicação, 

remição, acordo, suspensão do leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, no 

percentual de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária 

da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial 

sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: 

apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor total do 

parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do 

arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 

(três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à 

aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no 

caso da sua não apresentação ao Leiloeiro no prazo de 48 horas, a forma 

de pagamento automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse 

caso, o arrematante declara desde já ciência da condição estabelecida, se 

comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima determinada. No 

caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 

devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do 

processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta 

a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando 

os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 

arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado EQUILÍBRIO INDÚSTRIA 

QUÍMICA LTDA na pessoa de seu Representante Legal e JULIANO 

MURARO, seu respectivo cônjuge se casado for, e na qualidade de 

Credor Hipotecários BANCO DO BRASIL S/A e MONSANTO DO BRASIL 
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LTDA. bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno 

e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, 

16 de janeiro de 2020. Eu, __________ Michele Oliva Zoldan, Gestora 

Judiciária, o subscrevo.

Daiane Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55849 Nr: 6139-50.2009.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI WEISS, CLECI FÁTIMA SANTINI WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código: 55849

Vistos etc.,

Em detida análise dos autos, infere-se que os executados Roberto 

Casonatto, Valdir Casonatto e Maria Lúcia Onesco Casonatto não foram 

intimados acerca da avaliação do imóvel objeto da lide, conforme fls. 

87/93, contrariando, portanto, o disposto no art. 841 do CPC.

Com isso, primeiramente, cancelo o leilão aprazado para o dia 07/02/2020.

Conseguinte, diante das divergências apresentadas pela parte ré quanto 

ao valor do imóvel, acolho seu pedido de produção de prova pericial, para 

tanto, NOMEIO como Perito Judicial o Sr. LUCIANO RICARDO SPANHOL, 

com endereço profissional na Avenida Curitiba esquina com Roberto 

Carlos Braga, n.º 2.674, Sala 04, Centro, nesta Comarca.

Com a proposta, intime-se o executado ROBERTO CASONATTO (art. 95, 

CPC) para pagamento do valor dos honorários periciais, ficando 

consignado, desde já, que uma vez depositado referido importe, 50% 

(cinquenta por cento) será desde logo liberado para os inícios dos 

trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após 

protocolo nos autos do relatório final.

Fixo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório final, 

contados a partir da liberação da primeira metade do valor dos honorários 

periciais.

Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele 

se manifestem no prazo sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a 

exequente e, após, os executados (art. 477, §º 1, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008478-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVES MARIA ZANI MARCON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB (REQUERENTE)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008478-13.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAZARO JACOB REQUERIDO: NEVES MARIA ZANI MARCON Vistos etc., 

Trata-se de ação ordinária de rescisão contratual c/c cobrança e 

indenização por perdas e danos materiais e morais e antecipação de tutela 

como liminar, ajuizada por LAZARO JACOB e NEIRE APARECIDA DALBEN 

JACOB em face de NEVES MARIA ZANI MARCON, todos qualificados nos 

autos. Alegam os autores, em síntese, que no dia 10/09/2018 firmaram 

com a requerida um Contrato Particular de Locação de uma granja de 

suínos, pelo qual os primeiros comprometeram-se a disponibilizar à 

segunda a Granja Santa Ângela, localizada nas dependências da 

propriedade rural, pertencente aos requerentes, denominada Fazenda 

Santa Ângela, na Gleba Ribeirão do Ouro, neste município de Sorriso/MT, 

destacando uma área aproximada de 10.000m² (dez mil metros 

quadrados), onde estão construídas as estruturas que deveria ser usada 

pela ré, sobre o imóvel rural registrado no CRI de Sorriso, MT, matricula n.º 

5.092. O valor do aluguel, segundo a exordial, fora fixado em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) mensais. O período de locação do imóvel era de 10 (dez) 

anos, iniciando-se no dia 30/09/2018, com data de término em 30/09/2028. 

Os autores alegam que a requerida não cumpriu diversas obrigações 

acordadas no contrato, dentre elas a padronização da granja em 

obediência às normas ambientais, bem como, a obtenção de licenças e 

autorizações perante os órgãos competentes, tudo para o legal 

funcionamento da granja. Para demonstração da má utilização da granja 

por parte da ré, a requerente juntou aos autos um laudo técnico ambiental, 

no qual demonstra animais mortos descartados de forma inadequada, 

irregularidades no tratamento de efluentes, dentro outros (ID .º 27004436). 

Com isso, pugnam pela concessão de liminar para reintegração na posse 

do imóvel objeto da lide. Pois bem, preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC e, estando devidamente recolhidas as custas/taxas 

iniciais, RECEBO a exordial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. 

Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º, CPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). Inicialmente, convém destacar a disposição contida na CF 

acerca da função social da propriedade, vejamos: Art. 186. A função 

social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

dos trabalhadores. Do artigo acima transcrito é possível inferir que para 

que seja atingida a função social da propriedade, necessário se faz o 

cumprimento dos quatro incisos, simultaneamente, ou seja, ainda que uma 

propriedade tenha uma grande produtividade e altamente rentável, mas 

esteja agredindo o meio ambiente, estará descaracterizada sua função 

social. Com isso, no caso dos autos, diante dos documentos que instruem 

a exordial, constatam-se diversas irregularidades no cumprimento das 

normas ambientais, o que certamente poderá ocasionar multas e/ou 

embargos perante os órgãos competentes, o que, portanto, atinge também 

os autores, visto que a propriedade locada está localizada dentro do 

imóvel rural destes. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela 

perquiridos na exordial para DETERMINAR a reintegração dos autores na 

posse do imóvel (Granja Santa Ângela) objeto do contrato de locação 

contido no ID n.º 27005970. Conseguinte, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000068-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIONE GEMMI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR LUIZ GIASSON (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000068-29.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DELCIONE GEMMI REU: SOLISMAR LUIZ GIASSON Vistos etc., Trata-se 

Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Lucro Cessante, 

c/c Ratificação de Extinção do Contrato de Comodato com Pedido Liminar 

proposta por DELCIONE GEMMI em desfavor de SOLISMAR LUIZ 

GIASSON. Alega na inicial que conviveu em união estável com o requerido 

desde o ano de 1995 até setembro de 2018, afirmando que, além dos 

imóveis que são de patrimônio comum do casal, a requerente é 

proprietária, de forma exclusiva, da área rural objeto da matrícula nº 

47.830 do CRI de Sorriso/MT, a qual foi advinda de sucessão hereditária, 

não se comunicando, portanto, com o requerido. Afirma que, na data de 

08/01/2018, ainda na constância da união estável, as partes celebraram 

um contrato de comodato da aludida área rural, com prazo de duração até 

08/01/2023. Entretanto, diante da ruptura da união estável, e consequente 

quebra de confiança, a requerente não possui mais interesse em 

continuar com o contrato de comodato e, embora já tenha notificado o 

requerido para a desocupação da propriedade rural, até o presente imóvel 

ainda continua na posse do seu ex-cônjuge. Por tais razões, ingressou 

com a presente demanda, pugnando liminarmente pela reintegração do 

imóvel em questão. Juntou aos autos documentos necessários para a sua 

preposição. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente, RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil, devendo o feito 

seguir o procedimento especial previsto no artigo 560 e seguintes do CPC. 

DEFIRO o recolhimento das custas judiciais pelos embargantes em até 06 

(seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação 

nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento 

de quaisquer das parcelas importará no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. ENCAMINHE-SE cópia da presente 

decisão por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, no 

endereço dca@tjmt.jus.br, para acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento, conforme Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux. Pois bem. A liminar de reintegração de posse deve 

ser concedida pelo juiz desde que estejam presentes e provados os 

requisitos específicos elencados no artigo 561 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a posse, o esbulho, a data do esbulho, sendo que este 

deve ter ocorrido há menos de ano e dia. A posse da autora no imóvel 

objeto da presente ação ficou devidamente comprovada com o fato de a 

aquisição da área rural ter se dado através de sucessão hereditária, não 

havendo comunicação do bem entre os ex-cônjuges (documentos - autos 

nº1000029-66.2019.8.11.0040) e, notadamente, através do próprio 

contrato de comodato (Id 27902232). O esbulho e sua data também 

ficaram demonstrados através da notificação registrada em cartório, 

conforme certidão de Id 27902496, dando ciência inequívoca do 

destinatário Solismar Luiz Giasson do prazo de 30 (trinta) dias para a 

desocupação do imóvel. Portanto, o esbulho ocorreu há menos de ano e 

dia, considerando que a parte requerida foi notificada em 12/08/2019, 

sendo que contados 30 dias, para que pudesse proceder a devolução do 

imóvel, o esbulho ou violação à posse da autora data de 12/09/2019. 

Assim, entendo que a permanência indesejada do requerido no imóvel de 

propriedade da ex-cônjuge, tendo como causa remota a dissolução da 

união estável por sentença judicial e expressada por notificação 

extrajudicial devidamente cumprida, configura o início do esbulho passível 

de proteção a que a lei assegura. Com isto, em juízo de cognição sumária, 

entendo que os elementos trazidos pela autora autorizam a concessão da 

liminar prevista no artigo 562 do CPC, devendo ser dispensada a audiência 

de justificação. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SEPARAÇÃO JUDICIAL E COMODATO - 

REQUISITOS - ART. 924 C/C ART. 927, AMBOS DO CPC - COMPROVAÇÃO 

DA POSSE - DOCUMENTOS - TERMO INICIAL DO ESBULHO - PRAZO DA 

NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO - LIMINAR DEFERIDA. - O deferimento 

liminar da reintegração de posse deve obedecer ao cumprimento rigoroso 

dos requisitos previstos no art. 927 do CPC, dado o rigor da medida. - 

Neste sentido, configura esbulho o desfazimento da relação marital 

seguida de notificação do ex-cônjuge para desocupação do imóvel que 

não fazia parte de patrimônio conjunto. - Assim, provada a posse pretérita 

dos autores, o esbulho cometido em menos de ano e dia e a sua 

perpetuação mesmo após notificação válida para deixar o imóvel, 

impõe-se a medida liminar de reintegração” (TJMG, Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0567.10.008866-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani 

Penna , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2011, publicação da 

súmula em 25/10/2011- destaquei. Lado outro, para resguardar o 

tratamento isonômico às partes, e por se tratar de contrato de comodato 

para exploração da atividade agrícola, tendo em vista que o autor alegou 

nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 

1000029-66-2019.8.11.0040, a construção de benfeitorias na área rural 

que, em tese, seriam objeto de partilha de bens, entendo necessária a 

expedição de mandado de constatação e avaliação das construções, 

móveis e lavoura constantes da propriedade em questão, ficando a autora 

obrigada a prestar contas acerca da colheita dos grãos já plantados na 

área, fazendo a reserva de 50% ao requerido. Diante de todo o exposto, e 

com fundamento no que consta dos autos, DEFIRO a liminar requerida e 

DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel 

em favor da autora, com todos os móveis que os guarnecem, incluindo 

máquinas e equipamentos, bem como a CONSTATAÇÃO e AVALIAÇÃO 

das benfeitorias, móveis e lavoura da área do imóvel rural descrito na 

inicial e objeto da matrícula nº 47.830 do CRI de Sorriso/MT. INTIME-SE a 

autora para que preste contas acerca da colheita da lavoura existente na 

data da reintegração, no prazo de 30 (trinta) dias após sua finalização, 

devendo, ainda, fazer a reserva de 50% ao requerido, informando o local 

do seu armazenamento, ficando desde já expressamente advertida a não 

dispor dos grãos (50%) e de todos os maquinários existentes sem ordem 

judicial, sob pena de revogação da liminar, além de aplicação de outras 

medidas para assegurar esta determinação judicial. CITE-SE o requerido 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 
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injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008469-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESRAIANY DIAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

L. L. S. (AUTOR(A))

CRISTIANE LEAL BRESSAN (AUTOR(A))

L. L. (AUTOR(A))

FERNANDO VAZ PARRIAO (AUTOR(A))

LUANA GOMES SOUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE TAL (REU)

LUCILENE TRAJANO DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008469-51.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUANA GOMES SOUTO, JESRAIANY DIAS NASCIMENTO, L. L., L. L. S., 

CRISTIANE LEAL BRESSAN, FERNANDO VAZ PARRIAO REU: LUCILENE 

TRAJANO DA CONCEICAO, FABIO DE TAL Vistos etc,. Analisando a 

petição inicial, verifico que a narração dos fatos expostos não decorre 

logicamente a conclusão, uma vez que foi exposto que, após o 

falecimento do genitor dos autores, a requerida “foi até a chácara que 

pertencia a ele e retirou os objetos pessoas dele levando para sua 

chácara pessoal” (sic), conforme também narrado no Boletim de 

Ocorrência de Id 26973997, e posteriormente, foi narrado que o imóvel 

objeto da lide teria sido alugado pela requerida, e, ainda, que tal imóvel 

teria sido invadido, o que, segundo os autores, ficou “evidenciado que a 

herança recebida estava sendo utilizada como propriedade de terceiros 

sem seu próprio consentimento e dos herdeiros” (sic). Assim, tratando-se 

de pedido de reintegração de posse do imóvel urbano e, diante da 

confusão da narrativa dos fatos, corroborada ao fato da ausência de 

demonstração (ou ao menos alegação) dos requisitos legais para o 

deferimento da medida possessória (art. 561, do CPC), necessário se faz 

a emenda à inicial. Deste modo, e com observância ao disposto nos 

artigos 10, 321 e art. 319, todos do NCPC, DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

readequando seus fatos e fundamentos jurídicos de acordo com a 

demanda possessória pleiteada, sob pena de indeferimento da inicial, na 

forma do disposto no art. 321 c/c 330, III, ambos do NCPC. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005182-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DA CONCEICAO (REU)

ELIANE NORONHA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005182-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS SOARES DE JESUS REU: ELIANE NORONHA, BRUNA DA 

CONCEICAO VISTOS. Tratam-se de embargos de declaração ofertados 

por CARLOS SOARES DE JESUS, em face da sentença de Id 22751720, 

alegando que houve omissão do juízo em relação ao pedido de certidão de 

crédito/certidão de dívida, postulada na petição de Id 18163594. Pois bem. 

No que tange a aludida omissão, entendo que assiste razão à parte 

embargante, uma vez que não foi analisado o pedido de expedição de 

certidão formulado pelo embargante/exequente, o que faço a fazer neste 

momento: Tratando-se de ação de conhecimento, não há que se falar em 

expedição para fins de protesto e/ou certidão de dívida conforme 

pretendeu a parte autora, devendo tal pedido ser realizada quando da 

fase executiva, nos termos do artigo 517, do CPC. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para 

acrescentar a fundamentação acima na sentença embargada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVARENGA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CIACCO GREGORIO - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001452-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

HENRIQUE ALVARENGA SILVA REU: THIAGO CIACCO GREGORIO - ME 

Vistos etc., Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por 

HERNIQUE ALVARENGA SILVA, em face da r. sentença de Id 23084783, 

alegando erro material do juízo em relação à fixação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/embargada, em 

razão de sua revelia. A parte embargada não se manifestou acerca dos 

embargados declaratórios. Pois bem. No que tange ao aludido erro 

material, entendo que assiste razão à parte embargante, uma vez que não 

há que se falar em fixação de honorários sucumbênciais em desfavor do 

embargante/autor quando a parte adversa não constituiu advogado. Diante 

de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para retificar o dispositivo da r. sentença de fls. 104, 

para que onde se lia: " Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, 

CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na 

proporção de 70% a cargo da parte requerida e 30% a cargo da parte 

autora.", deve se ler: "Em atenção ao disposto no artigo 86 do CPC, e 

considerando que a parte requerida não constituiu advogado, CONDENO o 

réu ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da condenação". Intimem-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004340-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1004340-03.2019.8.11.0040 Requerente: 

Ivanete da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS 

ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, 

Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para 

o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 12/09/2019, revelando total 
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despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 14h00min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007127-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHE LAURETTE CHERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007127-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARTHE LAURETTE CHERY RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 25/04/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 17h20min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 19 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1000610-81.2019.8.11.0040 Requerente: 

Edivan Gomes da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 12/09/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 

à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 
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considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 14h30min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 19 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO LOTICI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1000239-83.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Arlindo Lotici Pereira ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

almejando a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. 

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça De 

plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO JHONATAM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000214-70.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Italo Jhonatham dos 

Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de 

apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável 

na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à 

inicial o comprovante de endereço, bem como, o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, portanto, não há indícios do 

indeferimento administrativo da conversão de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, quiçá, que houve o referido pedido. Logo, 

cabe ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos um 

comprovante de endereço em seu nome e o requerimento INDEFERIDO 

pela autarquia ré, documentos indispensáveis à propositura da presente 

ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, e apresente o requerimento administrativo do 

benefício ora pleiteado, bem como, o comprovante de endereço 

devidamente atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOACIR BUSATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000216-40.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Nilton Moacir Busatta, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à inicial 

o comprovante de endereço, bem como, o indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, portanto, não há indícios do indeferimento 

administrativo da conversão de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, quiçá, que houve o referido pedido. Logo, cabe ao requerente 

emendar a inicial para trazer aos autos um comprovante de endereço em 

seu nome e o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, documentos 

indispensáveis à propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e 

apresente o requerimento administrativo do benefício ora pleiteado, bem 

como, o comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FURTADO MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000229-39.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Rodolfo Furtado de 

Mendonça, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes 

de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade 

sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente 

não acostou à inicial o comprovante de endereço em seu nome, bem 

como, o indeferimento administrativo do benefício pleiteado, portanto, não 

há indícios do indeferimento administrativo da aposentadoria por invalidez, 

quiçá, que houve o referido pedido. Logo, cabe ao requerente emendar a 

inicial para trazer aos autos um comprovante de endereço em seu nome e 

o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, documentos indispensáveis 

à propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o requerimento 

administrativo do benefício ora pleiteado, bem como, o comprovante de 

endereço devidamente atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HAHN BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000283-05.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Márcia Hahn Barros, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI TEREZINHA GARCIA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1000312-55.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Nerci Terezinha Garcia Machado ajuíza a presente “Ação Previdenciária” 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, almejando a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a 

inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 

4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007258-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE SCHREINER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006724-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007053-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 216 de 743



 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001232-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PUTKAMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006852-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLORINDA BULIANI POSSOBON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007257-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RAMOS LOPES ZORZIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006995-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007300-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILZA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006922-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005702-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA SILVA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001101-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ARGUELHO BORGES PRIGOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006254-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007011-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - 012.171.901-47 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006529-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GASPAR HELLSTROM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003499-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE MORAIS DA SILVA MACIEL (EXEQUENTE)

M. H. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007013-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIANE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007018-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE CAMPEOL ROSSETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006949-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006569-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006565-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006823-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DO AMARAL KREBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005471-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ARAUJO COSTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006518-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SILVA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005664-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005660-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINDOMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1005660-88.2019.811.0040 Requerente: 

Antonio Lindomar de Oliveira Requerido: INSS – Instituto Nacional do 
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Seguro Social VISTOS ETC, Malgrado o requerimento do autor pela juntada 

de instrumento de procuração, bem como, o prosseguimento do feito (ID. 

n° 27524536), não acostou aos autos a referida procuração. Logo, cabe 

ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos a procuração, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Destarte, antes 

de apreciar os pedidos formulados na inicial, INTIME-SE a parte autora por 

meio de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

inicial e juntar aos autos o instrumento de procuração, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADILIO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOVINIO DA SILVA OAB - MT24508/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000342-90.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Manoel Adilio Reis, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado em 

seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, 

certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004894-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006897-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILVO LUIZ ROYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1006897-60.2019.811.0040 VISTOS 

ETC, Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública Municipal no ID n° 

25209350, considerando o entendimento firmado pelo STJ nos autos da 

Suspensão de Segurança nº 2.899-MT-2017/0159664-5, a decisão 

proferida pelo Des. Márcio Vidal nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1006960-11.2019.8.11.0000, o teor do ofício circular nº 64/2017, da E. 

Corregedoria-Geral da Justiça, que indeferiu o pedido de revogação do § 

7º, do art. 649, da C.N.G.C e, por fim, a denegação da ordem do Mandado 

de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000 pelo órgão especial no 

julgamento realizado em 14/11/2019. Determino, portanto, à Sra. Gestora 

desta 4ª Vara Cível que cumpra fielmente o disposto na Ordem de Serviço 

nº 01/2019 deste Juízo. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006909-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIFASE COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1006909-74.2019.811.0040 VISTOS 

ETC, Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública Municipal no ID n° 

25209382, considerando o entendimento firmado pelo STJ nos autos da 

Suspensão de Segurança nº 2.899-MT-2017/0159664-5, a decisão 

proferida pelo Des. Márcio Vidal nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1006960-11.2019.8.11.0000, o teor do ofício circular nº 64/2017, da E. 

Corregedoria-Geral da Justiça, que indeferiu o pedido de revogação do § 

7º, do art. 649, da C.N.G.C e, por fim, a denegação da ordem do Mandado 

de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000 pelo órgão especial no 

julgamento realizado em 14/11/2019. Determino, portanto, à Sra. Gestora 

desta 4ª Vara Cível que cumpra fielmente o disposto na Ordem de Serviço 

nº 01/2019 deste Juízo. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005151-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON JOSE LERMEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1005151-60.2019.811.0040 VISTOS 

ETC, Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública no ID n° 25057064, 

considerando o entendimento firmado pelo STJ nos autos da Suspensão 

de Segurança nº 2.899-MT-2017/0159664-5, a decisão proferida pelo Des. 

Márcio Vidal nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1006960-11.2019.8.11.0000, o teor do ofício circular nº 64/2017, da E. 

Corregedoria-Geral da Justiça, que indeferiu o pedido de revogação do § 

7º, do art. 649, da C.N.G.C e, por fim, a denegação da ordem do Mandado 

de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000 pelo órgão especial no 

julgamento realizado em 14/11/2019. Determino, portanto, à Sra. Gestora 

desta 4ª Vara Cível que cumpra fielmente o disposto na Ordem de Serviço 

nº 01/2019 deste Juízo. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004377-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1004377-30.2019.811.0040 VISTOS 

ETC, Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública no ID n° 26277381, 

considerando o entendimento firmado pelo STJ nos autos da Suspensão 

de Segurança nº 2.899-MT-2017/0159664-5, a decisão proferida pelo Des. 

Márcio Vidal nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1006960-11.2019.8.11.0000, o teor do ofício circular nº 64/2017, da E. 

Corregedoria-Geral da Justiça, que indeferiu o pedido de revogação do § 

7º, do art. 649, da C.N.G.C e, por fim, a denegação da ordem do Mandado 
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de Segurança nº 1000783-02.2017.8.11.0000 pelo órgão especial no 

julgamento realizado em 14/11/2019. Determino, portanto, à Sra. Gestora 

desta 4ª Vara Cível que cumpra fielmente o disposto na Ordem de Serviço 

nº 01/2019 deste Juízo. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005281-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SARANDI (REQUERIDO)

ADEMAR APARECIDO CAPELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1005281-50.2019.811.0040 VISTOS 

ETC, Defiro o petitório contido no ID n° 27967685, considerando o 

entendimento firmado pelo STJ nos autos da Suspensão de Segurança nº 

2.899-MT-2017/0159664-5, a decisão proferida pelo Des. Márcio Vidal nos 

autos do Agravo de Instrumento nº 1006960-11.2019.8.11.0000, o teor do 

ofício circular nº 64/2017, da E. Corregedoria-Geral da Justiça, que 

indeferiu o pedido de revogação do § 7º, do art. 649, da C.N.G.C e, por 

fim, a denegação da ordem do Mandado de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 pelo órgão especial no julgamento realizado 

em 14/11/2019. Determino, portanto, à Sra. Gestora desta 4ª Vara Cível 

que cumpra fielmente o disposto na Ordem de Serviço nº 01/2019 deste 

Juízo. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007834-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PALHANO TRES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI 

GENÉZIO LAFIN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe nº. 1007834 -70.2019.8.11.0040 Impetrante: Flávia Palhano Tres 

Impetrado: Ari Genésio Lafin Vistos ETC, Antes de apreciar a liminar 

pleiteada pela impetrante, DETERMINO a notificação da parte impetrada 

para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar informações, 

facultando-lhe a juntada de documentos. Com ou sem o cumprimento desta 

ordem judicial, que deverá ser certificado, conclusos para ulterior 

deliberação, com a urgência que o caso requer. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 22 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juiza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005825-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ORBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006552-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZANONI SEGHETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005731-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006581-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006519-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BARROS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006955-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSISMAR GOMES PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007195-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SALETE DOS SANTOS FELDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004703-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006822-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEFERINO BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006964-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LURDES CZAIKOWSKI CLASMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001327-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELAI NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1001327-30.2018.8.11.0040 Requerente: Delai Nunes da Silva 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Delai 

Nunes da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de auxílio-doença, 

com restabelecimento liminar do benefício. Alegou estar incapacitada para 

o trabalho, pois acometida de rotura do ligamento cruzado anterior do 

joelho direito, sendo-lhe deferido a concessão de benefício de 

auxílio-doença entre 07/08/2014 a 24/05/2015, negando, entretanto, sua 

manutenção após 01/12/2015, ao fundamento da ausência de 

incapacidade da segurada. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 

12269855 deferiu a liminar para implantação do benefício postulado pelo 

prazo de 9 (nove) meses. Em contestação (id. 13067712) o requerido 

arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No 

mérito, pela improcedência dos pedidos ao fundamento da ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora, bem como, a necessidade de 

realização de perícia médica judicial para o fim de atestar quanto a 

incapacidade aduzida na inicial. Juntou documentos e formulou quesitos. 

Réplica id. 13395902. Decisão id. 14865202 afastou a prejudicial arguida 

pelo requerido e, de outro lado, acolheu o pedido de prova pericial, 

oportunidade em foi nomeado o perito judicial. Laudo Pericial acostado id. 

17991826. A autora manifestou concordar com o laudo (id. 18294536). O 

requerido nada postulou (id. 20175773). É o necessário. Decido. Não 

havendo preliminares ou outras questões processuais pendentes de 

análise, passo diretamente ao exame do mérito ad causam. Como relatado, 

postula a requerente a concessão do benefício auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto no art. 59 da referida lei, verbis: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos para concessão do 

benefício de auxílio-doença é a comprovação da incapacidade laborativa 

total ou parcial e temporária do segurado por prazo superior de mais de 15 

(quinze) dias e o cumprimento da carência, quando exigida. Vale lembrar 

que o período de carência exigido para a concessão do benefício 

postulado na inicial é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do 

art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” O período legal de carência do beneficio de auxílio-doença 

foi devidamente cumprido pela segurada, tanto é que autarquia ré lhe 

concedeu o benefício entre 07/08/2014 a 24/05/2015. Quanto à 

incapacidade laborativa momentânea da autora, bem como a necessidade 

de tratamento cirúrgico para o fim de sanar as enfermidades que 

acometem seu joelho direito, a prova pericial é conclusiva em afirmar a 

impossibilidade da segurada em retornar ao trabalho em razão das 

moléstias narradas na peça de ingresso. No exame físico geral, apontou o 

expert: “(...) II - EXAME FÍSICO GERAL O periciando estava trajada 

corretamente, lúcido e orientado no tempo e espaço, colaborativo. Bom 

estado geral, corado, hidratado e eupnéico. Paciente deambula com 

claudicação importante. Com dor referida à palpação em joelho direito. Com 

diminuição de mobilidade em coluna lombar e cervical com amplitude 

diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída 

em membros inferiores e superiores. Boa perfusão periférica de membros 

inferiores, panturrilhas livres, sem edemas.” O laudo pericial ainda indicou 

a apresentação de exame complementar de Ressonância Magnética do 

joelho direito, com rotura completa de ligamento cruzado anterior, datado 

de abril de 2014, ou seja, a enfermidade narrada na inicial é anterior ao 

pedido de manutenção da concessão do beneficio junto à autarquia ré. 

Aos quesitos, respondeu o Sr. Perito: (...) 3). Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? R: Empregada doméstica, realizava esforços físicos de 

moderados a intensos. 4). Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. R: Não apresenta. 5). Diga o Sr. 

Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? R: Paciente tem quadro de instabilidade articular em 

joelho direito devido rotura de ligamento cruzado anterior. 6). Caso a 

resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? R: Diagnostico foi estabelecido 

clinicamente com auxílio de exames complementares. 7). Diga o Sr. Perito, 

no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame (s) complementar (es) qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) 

mesmo (s)? R: ABRIL/2014 - RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO 

DIREITO: ROTURA COMPLETA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. (...) 

10). Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado? R: Em uso de medicamentos específicos. 11). Diga 

o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades 

que anteriormente exercia. R: Incapacitada para o trabalho. 12). No caso 

de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando 

-o (a) à incapacidade total ou parcial? R: Incapacidade total para qualquer 

atividade, não sendo possível o requerente realizar atividades laborais que 

exija esforço físico leve a intenso. 13). Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, 
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é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? R: Incapacidade temporária para qualquer 

atividade, não podendo requerente realizar atividades laborais que exijam 

esforços físicos de leves a intensos. 14) . No caso de incapacidade, diga 

o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, 

doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. R: A requerente teve rotura total do ligamento 

cruzado anterior, o que ocasionou instabilidade articular de joelho direito, 

que gerou a sua incapacidade. Não é possível afirmar qual foi a causa da 

rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. (...) 16). No 

caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a 

data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? R: A requerente deve ser submetida a cirurgia de 

reconstrução de ligamento cruzado anterior/joelho direito, e após esse ser 

realizado, a mesma deverá realizar nova perícia para que seja avaliada 

permanência de incapacidade. (...) Em conclusão, apontou o expert: “IV - 

CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, fator social 

e fator clinico que a paciente avaliada encontra - se incapacitada de 

retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação 

realizada, considero-a incapacitada total e temporariamente para qualquer 

atividade laboral. A requente está há anos na fila do Sistema Único de 

Saúde aguardando cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado 

anterior do joelho direito, sugiro início do processo de auxílio-doença 

enquanto ela aguarda para que seja realizado o procedimento.”(g.d.n) 

Assim, o laudo pericial atesta que a segurada encontra-se incapacitada 

parcialmente e temporariamente para exercer qualquer trabalho que lhe 

exija esforço físico de leve a intenso, estes por sua vez inerentes à 

atividade antes exercida pela autora como de doméstica e zeladora, logo, 

fazendo jus a concessão do benefício de auxílio-doença até cessarem as 

enfermidades e, via de consequência, a incapacidade laboral. Nesse 

diapasão: “PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Considerando que o valor da condenação ou 

proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da 

sentença, conforme art. 496, § 3º, I do CPC/2015, não é caso de remessa 

oficial. II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário 

comprovar a condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo 

quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. 

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a 

incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade 

habitualmente exercida. III - Comprovada a incapacidade parcial e 

temporária que impede o trabalho habitual. Benefício mantido. IV - Termo 

inicial do benefício mantido, pois comprovado que a suspensão 

administrativa ocorreu de forma indevida. V - Apelação improvida.” (TRF-3 

- Ap: 00194270720184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2018) Com efeito, 

considerando que a autora à época do indeferimento do benefício de 

auxílio-doença na via administrativa (01/12/2015) encontrava-se 

incapacitada para o trabalho, é de rigor a procedência dos pedidos para o 

fim de conceder o restabelecimento do benefício desde seu indeferimento. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor de Delai Nunes da Silva, no 

valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a 

contar do indeferimento do requerimento administrativo (01/12/2015) até 

cessarem as lesões/enfermidades que acometem a segurada. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ratifico a liminar id. 12269855. Quanto às prestações vencidas a contar 

do indeferimento do requerimento administrativo do benefício, ou seja, 

01/12/2015, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo 

índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, bem 

como que a decisão liminar determinou o pagamento do benefício pelo 

prazo de 9 (nove) meses, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da 

EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os 

dados necessários da autora para que implante o benefício ora concedido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, isso caso cessado. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, 

§1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo 

em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se 

Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003511-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA VELOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003511-22.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: RAFAELLA VELOSO DE SOUZA VISTOS ETC, Trata-se de 

“Execução Fiscal” ajuizada pelo Município de Sorriso em face de Rafaella 

Veloso de Souza. O exequente pleiteou a busca por endereços da parte 

executada através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SIEL, 

BacenJud e InfoJud) (ref. 20400168). Decido. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do exequente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Constitui elemento essencial da Certidão de 

Dívida Ativa o endereço do devedor e/ou corresponsável, nos termos do 

art. 2º, § 5º, inciso I, da LEF, verbis: “Art. 2º... (...) § 5º - O Termo de 

Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos 

co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de 

um e de outros;” Conforme se observa dos autos, não foi informado na 

Certidão da Dívida Ativa o endereço completo do executado para a 

efetivação da citação, constando apenas: “Rua Presidente Afonso Pena, 

nº 0, Residencial Santa Clara, complemento: quadra 30, lote 29”. 

Registre-se que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro da parte, uma vez que não se trata de 

hipótese de devedor não localizado, mas sim, de impossibilidade de se 

efetivar a citação por falta de endereço. Desta feita, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

o endereço completo do executado ou comprove de forma inequívoca a 

sua impossibilidade, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003016-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIVANIA LUCION (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003016-75.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: LUCIVANIA LUCION VISTOS ETC, Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007290-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (EXECUTADO)

RUFINA DE ALMEIDA ANTUNES (EXECUTADO)

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007290-82.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SGANDERLA MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA. - ME, RUFINA DE ALMEIDA ANTUNES, SIMONE 

ANASTACIA SGANDERLA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007291-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILI DE LARA (EXECUTADO)

CELSO PIVOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA E ATACADO DE ALIMENTOS PIVOTTI LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007291-67.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DISTRIBUIDORA E ATACADO 

DE ALIMENTOS PIVOTTI LTDA - ME, CELSO PIVOTTI JUNIOR, NOILI DE 

LARA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007292-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA DALLABRIDA GOMES (EXECUTADO)

NAILDA ALBINO FERREIRA (EXECUTADO)

MARIA FATIMA DALLABRIDA GOMES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007292-52.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA FATIMA DALLABRIDA 

GOMES EIRELI - ME, NAILDA ALBINO FERREIRA, MARIA FATIMA 

DALLABRIDA GOMES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 
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devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007293-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIR SALETE CRUZETTA ISIDORIO (EXECUTADO)

JOSE HUMBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

MADEIREIRA ISIDORIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007293-37.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADEIREIRA ISIDORIO LTDA - 

ME, JOSE HUMBERTO DA SILVA, DELIR SALETE CRUZETTA ISIDORIO 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007109-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAMARA ANDRADE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007109-81.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ISAMARA ANDRADE DE LIMA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007502-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS CHENET (EXECUTADO)

OUSADIA SEX SHOP E MODA FEMININA LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE TERESINHA CHENET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007502-06.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: OUSADIA SEX SHOP E MODA 

FEMININA LTDA - ME, EVANDRO CARLOS CHENET, SOLANGE TERESINHA 

CHENET VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 224 de 743



rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007108-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. W. M. RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

GASPAR WENDER MARQUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007108-96.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: G. W. M. RIBEIRO - ME, 

GASPAR WENDER MARQUES RIBEIRO VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007501-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RICELLY MACHADO (EXECUTADO)

J RICELLY MACHADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007501-21.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J RICELLY MACHADO - ME, 

JESSICA RICELLY MACHADO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007503-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

VALDINEI NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

JV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007503-88.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JV DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA - ME, VALDINEI NUNES DE SOUZA, JOSE CARLOS NUNES 

DE SOUZA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 
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Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007722-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE OLIVEIRA VALENTE EIRELI (EXECUTADO)

ALINNE APARECIDA DE OLIVEIRA VALENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007722-04.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A. P. DE OLIVEIRA VALENTE 

EIRELI, ALINNE APARECIDA DE OLIVEIRA VALENTE VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso–MT, 27 de janeiro de 

2020. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007733-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO - ME (EXECUTADO)

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007733-33.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: IRIS DE JESUS COELHO 

ARAUJO - ME, IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007732-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR CARLINHOS CAVALHEIRO - ME (EXECUTADO)

CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA (EXECUTADO)

CLAIR CARLINHOS CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007732-48.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CLAIR CARLINHOS 

CAVALHEIRO - ME, CLEIDES FATIMA CAVALHEIRO DAL PRA, CLAIR 

CARLINHOS CAVALHEIRO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007731-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FEITOZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE FERNANDES FEITOZA (EXECUTADO)

JOSE ELCIO FEITOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007731-63.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FEITOZA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, JOSE FERNANDES FEITOZA, 

JOSE ELCIO FEITOZA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007734-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

CHARLES ADRIANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007734-18.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CHARLES ADRIANO DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME, PAULO DE SOUZA SILVA, CHARLES 

ADRIANO DOS SANTOS VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007738-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SONIA HOFFMANN DA SILVA (EXECUTADO)

E. H. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007738-55.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MODA MENOR COMERCIO DE 

ROUPAS INFANTIS LTDA - ME, SONIA HOFFMANN DA SILVA, E. H. D. S. 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007736-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DA SILVA - ME (EXECUTADO)

GELSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007736-85.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GELSON DA SILVA - ME, 

GELSON DA SILVA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 
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custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007737-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PISCINAS E ENERGIA SOLAR LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO AFONSO DOS REIS (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007737-70.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GABRIELA PISCINAS E 

ENERGIA SOLAR LTDA - ME, SERGIO AFONSO DOS REIS, JOSE 

ROBERTO DOS REIS VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007739-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO DIOGENES ALVES (EXECUTADO)

ANTONIA QUEIROZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007739-40.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS ALVES LTDA - ME, EDUARDO DIOGENES ALVES, ANTONIA 

QUEIROZ ALVES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008089-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR JOSE ERTT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008089-28.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: ADEMAR JOSE ERTT VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 
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advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008093-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008093-65.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008094-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008094-50.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008100-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008100-57.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 
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quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005769-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL HECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005769-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENTIL HECK REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS 

ETC, Diante da informação de falecimento do requerente (ref. 25338585), 

Intime-se a autarquia para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do pedido de habilitação e juntada de documentos pela herdeira e 

viúva do autor, sob pena de concordância tácita. Nada postulado, 

certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003898-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BATTISTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003898-71.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: LUCIANE BATTISTI - ME 

VISTOS ETC, DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, 

do CPC c/c art. 11 da Lei 6.830/80, tendo em vista que a parte executada 

foi regularmente citada, deixando transcorrer “in albis” o prazo para 

pagamento do débito ou oferecimento de bens a penhora. Em 

consequência, DETERMINO o bloqueio online de valores depositados em 

contas bancárias ou aplicações financeiras do(s) executado(s) Luciane 

Battisti-ME, inscrita sob o CNPJ nº. 18.062.540/0001-65 e Luciane Battisti, 

inscrita sob o CPF nº. 007.936.151-00, na importância atualizada de R$ 

90.381,10 a fim de garantir a presente execução. Junte-se cópia da 

operação aos autos. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, expeça-se ofício à conta única do 

Tribunal de Justiça solicitando a vinculação do valor, e considerar-se-á 

efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BacenJud, que será juntado aos autos. Lavrado o termo de 

penhora, intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a penhora 

no prazo legal. Sendo infrutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em 05 (cinco) dias. Os autos deverão 

permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 512, § 2º, da 

CNGC. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008090-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILIO FRANCISCO SERPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008090-13.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: ADILIO FRANCISCO SERPA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008092-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DE SOUZA BRITO MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008092-80.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: FRANCISCA DE SOUZA BRITO MEDEIROS VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 
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devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008095-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008095-35.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: JULIANO MURARO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008101-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KNAPIK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008101-42.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: MARCELO KNAPIK VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008097-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRCIO AUGUSTO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008097-05.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: LAIRCIO AUGUSTO DA SILVA FILHO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 
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lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008098-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA DALLA VALLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008098-87.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: NEIVA DALLA VALLE VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008171-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JODENILSON CORREA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008171-59.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JODENILSON CORREA DOS 

SANTOS - ME VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008170-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR RICHTER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008170-74.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: LEONIR RICHTER - ME VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008169-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008169-89.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GASPAR ARMAZENS GERAIS 

LTDA - ME VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008168-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (EXECUTADO)

GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MAX WILLIAN DE LIMA (EXECUTADO)

JOAO GARCIA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008168-07.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - 

ME, ELSON JAIR DE LIMA, JOAO GARCIA DE LIMA, MAX WILLIAN DE LIMA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008172-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA PEREIRA COSTA 24664669291 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008172-44.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: IARA PEREIRA COSTA 

24664669291 VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008099-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FRANCESCHINI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008099-72.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: SOLANGE FRANCESCHINI & CIA LTDA - ME VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 
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penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008173-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JOARES HARTMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008173-29.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JAIME JOARES HARTMANN 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008175-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON BARBIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008175-96.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JAISON BARBIERI VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008174-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008174-14.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ELISEU JOSE SCHAFER 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 
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segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008176-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CHARLES ADRIANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

PAULO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008176-81.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CHARLES ADRIANO DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME, PAULO DE SOUZA SILVA, CHARLES 

ADRIANO DOS SANTOS VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008185-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO RODRIGUES DE BARROS (EXECUTADO)

ANSELMO R. DE BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008185-43.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANSELMO R. DE BARROS - 

ME, ANSELMO RODRIGUES DE BARROS VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008188-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINE GILDA GHIZZI (EXECUTADO)

CEREALISTA GUOLO LTDA (EXECUTADO)

EDSON SANTO GUOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008188-95.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CEREALISTA GUOLO LTDA, 

FRANCINE GILDA GHIZZI, EDSON SANTO GUOLO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008189-80.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARY ASTIR GEBARA SAAB CIONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008189-80.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARY ASTIR GEBARA SAAB 

CIONE VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008187-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA LAZARIS BRESOLIN (EXECUTADO)

SEGUNDA PELE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS INTIMAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JULIANA DALLASTRA (EXECUTADO)

DOGLAS RODRIGO SOARES (EXECUTADO)

JORGE RENATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

NELCI JARCZEWSKI DOS SANTOS (EXECUTADO)

RAFAEL LUIZ BRESOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008187-13.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SEGUNDA PELE COMERCIO 

VAREJISTA DE ROUPAS INTIMAS LTDA - ME, SONIA MARIA LAZARIS 

BRESOLIN, DOGLAS RODRIGO SOARES, JULIANA DALLASTRA, NELCI 

JARCZEWSKI DOS SANTOS, JORGE RENATO DOS SANTOS, RAFAEL 

LUIZ BRESOLIN VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008186-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008186-28.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008191-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1008191-50.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARINES MONTEIRO VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008190-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRANQUINHO & FREITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BRANQUINHO (EXECUTADO)

KATIA CRISTINA BRANQUINHO DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008190-65.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BRANQUINHO & FREITAS 

LTDA - ME, KATIA CRISTINA BRANQUINHO DA SILVA FREITAS, MARIA DE 

FATIMA BRANQUINHO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008261-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NUNES GUILHEM DE FARIA (EXECUTADO)

PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA (EXECUTADO)

CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008261-67.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CONTRA FOGO 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME, ANA PAULA NUNES 

GUILHEM DE FARIA, PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008192-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BERNARDI ZANATTA (EXECUTADO)

METALURGICA ROTA DO SOL LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO TIBURCIO (EXECUTADO)

JOELCI PEDRO ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008192-35.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: METALURGICA ROTA DO SOL 

LTDA - ME, ROSA MARIA BERNARDI ZANATTA, JOELCI PEDRO 

ZANATTA, EDUARDO TIBURCIO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 
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pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008262-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE BEHLING - ME (EXECUTADO)

ADRIANE BEHLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008262-52.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADRIANE BEHLING - ME, 

ADRIANE BEHLING VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008266-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO BARZAGUI (EXECUTADO)

AGRO VISAO INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

ROBSON HERNANDES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008266-89.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGRO VISAO INSUMOS 

AGRICOLAS EIRELI, ROBSON HERNANDES PEREIRA, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008269-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIZA MARGARETE PUKALESKI (EXECUTADO)

THABATA ARRUDA DE MORAES (EXECUTADO)

TECLA KAROLINE PUKALESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008269-44.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ALLUMINIUM MOVEIS E 

DECORACOES LTDA - ME, THABATA ARRUDA DE MORAES, TECLA 

KAROLINE PUKALESKI, ELIZA MARGARETE PUKALESKI VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 
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débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008267-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008267-74.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGRO TERRA COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008265-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FABIO DURIGON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008265-07.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ALAN FABIO DURIGON 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008264-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

CLAYTON HUDSON CAMARGO (EXECUTADO)

AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008264-22.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGROEXTRA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, CEAGRO 

AGRICOLA LTDA, CLAYTON HUDSON CAMARGO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 
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de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008512-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI ANTONIO PAULINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008512-85.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: AMAURI ANTONIO PAULINI VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008516-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CANAL REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008516-25.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: CANAL REPRESENTACOES LTDA VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008515-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008515-40.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME VISTOS ETC, 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 
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Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008511-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008511-03.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: ADRIANO DE LIMA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008517-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008517-10.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008522-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008522-32.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BELINE AUGUSTO 

ANDRIGHETTO DA SILVA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008521-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RODEGUER JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1008521-47.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BENEDITO RODEGUER JUNIOR 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008524-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008524-02.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MEIO PRECO CALCADOS 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008525-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008525-84.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CERRADOS COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA - ME VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008526-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO OTAVIO LAUXEN (EXECUTADO)

AFFONSO OTAVIO LAUXEN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008526-69.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AFFONSO OTAVIO LAUXEN - 

ME, AFFONSO OTAVIO LAUXEN VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 
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desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008551-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008551-82.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: JUVENAL DE OLIVEIRA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008527-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MARINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008527-54.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MARINO 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008550-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO KNAPIK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008550-97.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: JOAO PAULO KNAPIK VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 
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datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008552-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008552-67.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: MANO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIOS LTDA - ME 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008553-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008553-52.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008558-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILIO CELSO KEMPF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008558-74.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ATILIO CELSO KEMPF VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008554-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AIRTON BORTOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008554-37.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: PAULO AIRTON BORTOLO VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008556-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SAA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008556-07.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: ROGERIO SAA DA SILVA SANTOS VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008557-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008557-89.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CAMILA HELENA 

ZIMMERMANN CARGNELUTTI VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008559-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLACI ROHDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO VANDIR BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

KAROLE GRAZIELA SONTAG (EXECUTADO)

MARMORARIA TODESSAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008559-59.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARMORARIA TODESSAN 
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LTDA - ME, KAROLE GRAZIELA SONTAG, ANTONIO VANDIR BATISTA 

DOS SANTOS, GLACI ROHDE DOS SANTOS VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008758-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008758-81.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008760-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008760-51.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA VISTOS ETC, 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008761-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008761-36.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 
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penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008856-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PEREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008856-66.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: ADEMIR PEREIRA 

GOMES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008757-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008757-96.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008764-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008764-88.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 
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de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008863-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO E SILVIO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008863-58.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: ANSELMO E SILVIO 

ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008866-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORTENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008866-13.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: HORTENCIO DA SILVA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008865-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONZAGA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008865-28.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: CONSTRUTORA 

GONZAGA LTDA - EPP VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 
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rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008892-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008892-11.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: TATIANA SIQUEIRA 

SANTIAGO EIRELI VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008893-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008893-93.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: IRANI DE MORAIS 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008895-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L Z COMERCIO DE SEMENTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008895-63.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: L Z COMERCIO DE 

SEMENTES LTDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 
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não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008894-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROTEC COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008894-78.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: AGROTEC COMERCIO E 

SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008896-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008896-48.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: SEBASTIAO 

RODRIGUES DE ALMEIDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008899-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE CAVAZIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008899-03.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: LEANDRO JOSE 

CAVAZIN VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008900-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IPIRANGA DO NORTE 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008900-85.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE IPIRANGA DO NORTE VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008897-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008897-33.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: TRANSPORTADORA 

PENIEL LTDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008864-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO VIAS CONSTRUTORA, INCORPORADORA, PARTICIPACOES E 

ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008864-43.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: CENTRO VIAS 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA, PARTICIPACOES E ARMAZENS 

GERAIS LTDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008901-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA COLOMBO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008901-70.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: TEREZINHA COLOMBO 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008903-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARCOS RANCATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008903-40.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: VANDERLEI MARCOS 

RANCATTI VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008868-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA IDELCI KLAIS BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008868-80.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: IRIA IDELCI KLAIS 

BARRETO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008902-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CANEVER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008902-55.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: VILMAR CANEVER 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 
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penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008904-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008904-25.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: VERA LUCIA LIMA DE 

OLIVEIRA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008905-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIUVESTON EZEQUIEL EHLE MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008905-10.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: LIUVESTON EZEQUIEL 

EHLE MARQUES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008908-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E 

SOLUCOES EM SAUDE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008908-62.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: NORGE PHARMA 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE 

LTDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 
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consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008906-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES DELAPRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008906-92.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: MARINES DELAPRIA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008907-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BUDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008907-77.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: LUIZ CARLOS BUDIN 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008909-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENDELSON LUIZ BARP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008909-47.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: ENDELSON LUIZ BARP 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 
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observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008759-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008759-66.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: JOAO ALVES BRAGA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008763-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008763-06.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008913-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LASER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008913-84.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: LASER MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 
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datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008910-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR GUERRIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008910-32.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: MOACIR GUERRIERI 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008912-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008912-02.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: M.A. COMERCIO E 

SERVICOS LTDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008915-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BRANDINO DE GODOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008915-54.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: LUIS CARLOS 

BRANDINO DE GODOIS VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008914-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO MAZUTTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008914-69.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: LEVINO MAZUTTI - ME 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008911-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA FIOREZE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008911-17.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: MARIA LUIZA FIOREZE 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008919-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008919-91.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: MARIO RODRIGUES DE 

SOUZA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008919-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DECISÃO Processo: 1008919-91.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: MARIO RODRIGUES DE 

SOUZA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008917-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR MAURICIO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008917-24.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: NAIR MAURICIO 

FEITOSA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008917-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR MAURICIO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008917-24.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: NAIR MAURICIO 

FEITOSA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008918-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE SORRISO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008918-09.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: PAROQUIA 

EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE SORRISO VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 
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para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008918-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE SORRISO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008918-09.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: PAROQUIA 

EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE SORRISO VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008921-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRE STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008921-61.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: MARCO ANDRE 

STRAGLIOTTO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008920-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008920-76.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: KEPLER WEBER 

INDUSTRIAL S/A VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 
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de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008916-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008916-39.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE EXECUTADO: NEI ALVES PEREIRA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008943-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

GUILHERME SANTOS LESSA (EXECUTADO)

EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008943-22.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGROCROPS COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME, GUILHERME 

SANTOS LESSA, EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008968-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMIR TREMEA (EXECUTADO)

POCOS TREMEA LTDA - EPP (EXECUTADO)

IVANI MARIA TREMEA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008968-35.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: POCOS TREMEA LTDA - EPP, 

IVANI MARIA TREMEA, JOSEMIR TREMEA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 
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seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008944-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO - ME (EXECUTADO)

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008944-07.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: IRIS DE JESUS COELHO 

ARAUJO - ME, IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008942-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008942-37.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: WIRIS RODRIGUES DOS 

SANTOS - ME, WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008967-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL JORGE DE JESUS (EXECUTADO)

MERCANTIL AGRO INSUMOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008967-50.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MERCANTIL AGRO INSUMOS 

LTDA - ME, JOEL JORGE DE JESUS VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008969-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DULCINEIA CORREIA CAMARGO (EXECUTADO)

ALCEU FRONSTAK CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008969-20.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: D. CAMARGO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, DULCINEIA CORREIA CAMARGO, 

ALCEU FRONSTAK CAMARGO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000025-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA KORB FELISBERTO (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE FELISBERTO (EXECUTADO)

KORB FELISBERTO & FELISBERTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000025-92.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: KORB FELISBERTO & 

FELISBERTO LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FELISBERTO, MONICA KORB 

FELISBERTO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000044-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETALHES COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000044-98.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DETALHES COMERCIO DE 

ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA - ME, CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS 

SANTOS, WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008970-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)
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MAURICIO BARBOSA (EXECUTADO)

CAROLINA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008970-05.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AMAZON 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MAURICIO BARBOSA, CAROLINA 

BARBOSA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000026-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRANQUINHO & FREITAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BRANQUINHO (EXECUTADO)

KATIA CRISTINA BRANQUINHO DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000026-77.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BRANQUINHO & FREITAS 

LTDA - ME, KATIA CRISTINA BRANQUINHO DA SILVA FREITAS, MARIA DE 

FATIMA BRANQUINHO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000045-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000045-83.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SANDRO ADRIANO SCHMITT 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000027-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EVA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

BETANIA EVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000027-62.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BETANIA EVA DE ALMEIDA - 

ME, BETANIA EVA DE ALMEIDA VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 
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Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possibilidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000046-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS, INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

APARECIDO DONIZETE FALCONI (EXECUTADO)

GEISA MARJORIE CABRAL DA SILVA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000046-68.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUARIOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, GEISA MARJORIE 

CABRAL DA SILVA FRANCO, APARECIDO DONIZETE FALCONI, JOAO 

PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000047-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURA MARIA LUMI MARSANGO (EXECUTADO)

DAIANA MARSANGO (EXECUTADO)

SERRA GAUCHA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000047-53.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SERRA GAUCHA COMERCIO 

DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, DAIANA MARSANGO, NEURA 

MARIA LUMI MARSANGO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000049-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER LUCAS GOMES (EXECUTADO)

ROBESON FERNANDO GOMES (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA 4 IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000049-23.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: TRANSPORTADORA 4 

IRMAOS LTDA - ME, ROBESON FERNANDO GOMES, ROGER LUCAS 

GOMES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 
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embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000094-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILZEMAR PEDROSO DE MATOS (EXECUTADO)

SORRIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PEDRO ANTUNES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000094-27.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SORRIVIDROS - COMERCIO DE 

VIDROS PLANOS LTDA - ME, GILZEMAR PEDROSO DE MATOS, PEDRO 

ANTUNES BORGES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000095-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RAMALHO DA SILVA (EXECUTADO)

ALCIONE MARISA FROHLICH RAMALHO DA SILVA (EXECUTADO)

UNICENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000095-12.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: UNICENTER COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME, ALCIONE MARISA FROHLICH RAMALHO DA 

SILVA, VILMAR RAMALHO DA SILVA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007851-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007851-09.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Antônio Carlos da Silva ajuíza “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e acometido por sequelas de 

Acidente Vascular Cerebral – AVC – ocorrido no ano de 2007, e por este 

motivo recebeu auxílio-doença de 30/05/2008 a 31/05/2019, quando o 

benefício foi indevidamente cessado ao fundamento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Narra que se encontra incapacitado para as 

atividades laborativas, já que as sequelas causaram amaurose em olho 

direito e hemiparesia no lado esquerdo do corpo (cid. i64; i69.4; e h54.4), 

cegueira irreversível em seu olho direito e paralisia parcial em seu lado 

direito, afetando totalmente suas atividades cotidianas. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimado para 

emendar a inicial (ref. 26183455) e juntar o comprovante de indeferimento 
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administrativo do benefício, o requerente acostou o documento faltante à 

ref. 26339020. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos que instruem a 

inicial verifiquei que os prontuários médicos remetem ao ano de 2007, 

excetuado o atestado médico assinado pela médica Tatiana Scarsinski, 

CRM 5466, datado de 22.10.2019. Portanto, à míngua de outros exames 

médicos atualizados que apontem a existência das enfermidades 

apontadas pelo autor, o indeferimento do pleito inicial é medida que se 

impõe. De outra banda, por se tratar de verba com caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a 

parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Código 

de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do 

Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova Pericial Antes de determinar a 

citação da autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação 

Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, 

extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do 

requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do 

processo administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais 

perícias administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, 

para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 

11h40min para a realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar 

para a perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Fixo 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 
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responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002903-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002903-24.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANDERSON DIAS LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos Etc, Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, 

passo a sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação 

das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 01. 

Prejudicial de mérito A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. A 

prejudicial não prospera. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 

8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de 

todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão 

do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, 

do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no 

âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

do benefício se deu em 14/02/2019 termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 06/05/2019 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Logo, não há que se 

falar em prescrição quinquenal. Afasto, pois, a prejudicial de mérito. 02. 

Pontos controvertidos O ponto controvertido da presente lide cinge-se 

basicamente à comprovação da incapacidade laborativa do autor. 03. 

Provas a serem produzidas Diante da necessidade de perícia médica, 

nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC). Designo o dia 15 de abril de 2019, às 

12h50min para realização da perícia médica, que acontecerá nas 

dependências no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância 

do local para realização dos trabalhos. Nas hipóteses de pedido de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: Quesitos 

do juízo a serem respondidos pelo perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Os quesitos das partes já foram apresentados. Com a perícia 

nos autos abra-se vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo certifique-se e 

venham os autos conclusos. Indefiro o pedido de ref. 23164635. 

Reitere-se a expedição de ofício à APSADJ–MT solicitando a implantação 

do benefício concedido em sede de antecipação de tutela, devendo 

constar as informações solicitadas pelo órgão à ref. 22756879. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000049-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER LUCAS GOMES (EXECUTADO)

ROBESON FERNANDO GOMES (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA 4 IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000049-23.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: TRANSPORTADORA 4 

IRMAOS LTDA - ME, ROBESON FERNANDO GOMES, ROGER LUCAS 

GOMES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 267 de 743



registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de 

majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000096-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIGUEBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NEIGUEBERTO A. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000096-94.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NEIGUEBERTO A. DE OLIVEIRA 

- ME, NEIGUEBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000097-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA PATRICIA FUGA BORGES (EXECUTADO)

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

GLAYDSE DE ALBUQUERQUE TEODORO (EXECUTADO)

WILLIAN VALERIO BORGES (EXECUTADO)

W E B COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000097-79.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: W E B COMERCIO DE PECAS 

AGRICOLAS LTDA - ME, WILLIAN VALERIO BORGES, JOSE PEREIRA DA 

SILVA, STELLA PATRICIA FUGA BORGES, GLAYDSE DE ALBUQUERQUE 

TEODORO VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000099-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DIOGENES ALVES (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIA QUEIROZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000099-49.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS ALVES LTDA - ME, EDUARDO DIOGENES ALVES, ANTONIA 

QUEIROZ ALVES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 
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Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000098-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIA SULZBACHER (EXECUTADO)

CELI LUCIANI SULZBACHER (EXECUTADO)

SUELEN SULZBACHER LUIZ (EXECUTADO)

SORRIBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000098-64.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SORRIBRINDES COMERCIO DE 

BRINDES LTDA - ME, SUELEN SULZBACHER LUIZ, CELI LUCIANI 

SULZBACHER, JULIETA MARIA SULZBACHER VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração no caso 

de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe nº 1006489-40.2017.8.11.0040 Requerente: Valentim Costa Mota 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Valentim Costa Mota ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez e/ou restabelecimento de auxílio-doença. Para tanto, alegou 

ser segurado da Previdência Social e de estar incapacitado para o 

trabalho em razão das seguintes enfermidades: sindrome do manguito 

rotador (CID10 m75.1), sinovite e tenossinovite (CID10 M65), dor em 

membro (CID10 M79.6) e outros transtornos dos tecidos moles, não 

classificados em outra parte (CID10 M79), bem como, ter recebido o 

benefício de auxílio-doença entre 26/07/2017 a 13/09/2017, e que após 

nova perícia, concedido até 24/11/2017 (NB`s 619.485.699-1 

620.527.296-6) . Aduziu, no entanto, que as moléstias permanecem e que 

impossibilitam o segurado de trabalhar, devendo, portanto, ser concedido 

judicialmente os benefícios postulados na peça de ingresso. Instruiu a 

inicial com documentos, bem como, formulou quesitos para perícia médica. 

Intimado, o autor juntou novo requerimento administrativo (id. 12339663). A 

decisão id. 13285857 deferiu a concessão do benefício auxílio-doença 

liminarmente. Em contestação (id. 13410522) o requerido arguiu preliminar 

de prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ante a não comprovada incapacidade do autor 

para o trabalho, assim como a necessidade da realização de perícia 

médica, oportunidade em que apresentou seus quesitos. Juntou 

documentos. Réplica id. 13632715. Decisão de id. 14032069 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no id. 17991944. O autor manifestou concordar com o 

Laudo (18587820). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 

20208343). É o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte 

requerente aposentadoria por invalidez e/ou concessão do benefício 

auxílio-doença, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 do referido estatuto legal, 

verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez ao 

segurado são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Nesse passo, denota-se dos documentos acostados aos 
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autos que o autor contribuiu durante o período legalmente exigido, nos 

termos do citado artigo, tanto é que a própria autarquia demandada já lhe 

havia concedido o benefício de auxílio-doença entre 26/07/2017 a 

24/11/2017 (NB`s 619.485.699-1 e 620.527.296-6), negado, contudo, a 

partir de 22/02/2018, diante da ausência de incapacidade do segurado. 

Quanto à incapacidade laborativa total e temporária da parte autora, a 

prova técnica é incontestável. No caso dos autos, a prova pericial não 

concluiu pela incapacidade total e definitiva do autor para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, mas apenas e tão somente que 

em razão das enfermidades narradas na inicial estaria 

TEMPORARIAMENTE incapacitado para exercer as atividades laborativas 

que anteriormente exercia (id. 17991944), inclusive, com possibilidade de 

reabilitação. No exame físico geral, apontou o perito judicial: “II - EXAME 

FÍSICO GERAL O periciando estava trajada corretamente, lúcido e 

orientado no tempo e espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, 

hidratado e eupnéico. Paciente deambula sem qualquer claudicação. Com 

dor referida à palpação de processos espinhosos cervicais – C2 a C7. 

Mobilidade diminuída dos ombros bilateralmente com amplitude diminuída em 

extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Boa perfusão periférica de 

membros inferiores, panturrilhas livres, sem edemas. Exame neurológico 

evidencia sensibilidade preservada e força diminuída em membro superior 

direito. Boa perfusão periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, 

sem edemas.” Indicou a apresentação de exames complementares: “III – 

12/06/2017 - USG OMBRO DIREITO: TENDINOPATIA DA FACE INTERMEDIA 

DO SUPRAESPINHAL. 12/06/2017 - USG OMBRO ESQUERDO: 

TENDINOPATIA DA FACE INTERMEDIA DO SUPRAESPINHAL. 

ESPESSAMENTO HOMOGENIO DA BURSA SUBACROMIAL/SUBDELTOIDE.” 

Aos quesitos, respondeu a Senhora Perita: “(...) 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? R: Magarefe, empregado 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

R: Magarefe, realizava esforços físicos de moderados a intensos. 4) Diga 

o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. R: Não apresenta. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? R: 

Paciente tem quadro compatível com síndrome manguito rotador. O 

manguito rotador é um grupo de músculos e tendões que fazem parte da 

complexa articulação do ombro, mantendo-o em posição, e permitindo 

movimentação livre dos braços em uma enorme amplitude de movimento. 

Quando essas estruturas se tornam irritadas ou danificadas, ocorrem dor, 

fraqueza e limitação nos movimentos do ombro. Foi do agravamento da 

patologia que se teve origem a incapacidade. 6) Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? R: Diagnostico foi estabelecido clinicamente, e comprovado por 

exame complementar. 7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa 

ao quesito anterior indicando existência de exame (s) complementar (es) 

qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) mesmo (s)? R: 12/06/2017 - 

USG OMBRO DIREITO: TENDINOPATIA DA FACE INTERMEDIA DO 

SUPRAESPINHAL. 12/06/2017 - USG OMBRO ESQUERDO: TENDINOPATIA 

DA FACE INTERMEDIA DO SUPRAESPINHAL. ESPESSAMENTO 

HOMOGENIO DA BURSA SUBACROMIAL/SUBDELTOIDE. 8) No caso de 

incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do 

Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE 

FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. R: Apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial. 9). 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? R: Descompensada. 10) Caso a resposta ao 

quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se 

em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? R: Em uso 

de medicamentos específicos. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. R: Incapacitada para o trabalho. 12) No caso de incapacidade, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade 

ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à 

incapacidade total ou parcial? R: Incapacidade total para qualquer 

atividade, pois o requerente esta incapacitado de realizar qualquer 

atividade laboral que exija mesmo que somente esforços físicos leves. 13) 

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), 

levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária? R: Incapacidade 

temporária para qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de 

realizar qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforços 

físicos leves. 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. R: As lesões do manguito rotador ocorrem 

em pessoas que repetidamente executam movimentos de elevação e/ou 

rotação dos braços em atividades profissionais ou esportivas. No caso do 

requerente pelo seu trabalho como magarefe. No tocante ao período 

necessário para a recuperação e retorno do requerente ao trabalho, a 

Senhora Perita na resposta ao quesito 16 assim asseverou. 16). No caso 

de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? R: 

Estipula -se um ano para recuperação laborativa com acompanhamento do 

médico ortopedista. Em conclusão detalhada, apontou o Sr. Perito: “IV - 

CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, fator social 

e fator clinico que a paciente avaliada encontra-se incapacitada de 

retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação 

realizada, considero-a incapacitada total e temporariamente para 

atividades laborais. Sugiro início da concessão do auxílio-doença para que 

durante esse período seja realizado período reabilitação. O requerente 

deverá ser submetido a avalição de um ortopedista para sejam realizados 

exames de imagens específicos referentes a sua patologia. Na próxima 

pericia, trazer laudo médico completo com justificativas da incapacidade.” 

(g.d.n) Desta feita, a perícia judicial concluiu que o autor à época do 

indeferimento do benefício de auxílio-doença pelo INSS (22/02/2018) fazia 

jus benefício, porquanto, incapacitado para o trabalho. Entretanto, atestou 

que a incapacidade do requerente para atividade laborativa que lhe 

garanta a própria subsistência é TOTAL, todavia, TEMPORÁRIA, o que 

impõe nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, o deferimento parcial do pedido inicial para 

conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença a partir do seu 

indeferimento administrativo (22/02/2018). Nesse diapasão: 

“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, 

APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A 

PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 

disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 

cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas. (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014)”. Ainda de acordo com 

a perícia judicial, o benefício é devido ao segurado pelo prazo de mais 1 

(um) ano a contar da perícia, ocorrida em 24/10/2018, tempo este 

apontado pela expert como suficiente para a recuperação do segurado, 

havendo ainda a possibilidade de sua reabilitação, conforme sugerido na 

conclusão do Laudo Pericial (id. 17991944), devendo, portanto, o 

segurado se submeter aos programas de reabilitação, nos termos do art. 
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101, da Lei n° 8.213/91, sobe pena de cessação do benefício, verbis: “Art. 

101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e 

o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 

benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, 

processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e 

tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 

sangue, que são facultativos. (...)” Entretanto, a cessação do 

auxílio-doença somente poderá ser efetuada depois comprovada a total 

reabilitação necessária do segurado por meio de perícia médica. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela 

qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Valentim 

Costa Mota, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar do seu indeferimento, ou seja, 22/02/2018, pelo prazo 

de 1 (um) ano a contar da perícia judicial, ocorrida em 24/10/2018, ou 

enquanto permanecer a incapacidade laborativa do segurado, a qual 

deverá ser examinada mediante nova perícia médica administrativa, 

devendo o segurado se submeter aos programas de reabilitação da 

Previdência Social, conforme art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar do 

indeferimento do benefício (22/02/2018), OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 22 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003435-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SILVA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003435-95.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: AILTON SILVA BRASIL REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Ailton Silva Brasil 

ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido de Restabelecimento de Auxilio 

Doença” em face de Instituto Nacional do Seguro Social, almejando, em 

síntese, condenação da autarquia ré no restabelecimento do beneficio de 

auxílio doença. Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da justiça (ID. 

21289462). Contestação apresentada à ID. 21920364. A parte autora á ID. 

23059616, postulou pela desistência do feito, uma vez que, o autor foi 

comunicado pela autarquia ré que o benefício pleiteado foi restabelecido, 

tendo a presente demanda perdido seu objeto. É o relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a desistência do 

feito (ID. 23059616). Não havendo óbice ao pedido formulado pelo 

exequente, homologo a desistência da ação, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas e honorários pela requerente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002143-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSUE BARROS DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC., Ailton Silva Brasil ajuizou “Ação Previdenciária com 

Pedido de aposentadoria por invalidez” em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social, almejando, em síntese, condenação da autarquia ré na 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, foi concedida a gratuidade da justiça (ID. 12937747). Contestação 

apresentada à ID. 13151598. A parte autora á ID. 24534608, postulou pela 

desistência do feito, uma vez que, teve conhecimento de outra ação 

movida anter iormente pelo autor ,  conforme autos nº 

1000138-17.2018.811.0040, caracterizando litispendência. É o relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a 

desistência do feito (ID. 24534608). Assim sendo, imperioso a extinção do 

feito em razão de litispendência, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso V, do Novo Código de Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: V – reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada.” Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001964-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SILVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001964-49.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: SONIA MARIA SILVEIRA GUIMARAES REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Sonia Maria 

Silveira Guimarães ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido de concessão 

de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez” em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social, almejando, em síntese, condenação da 

autarquia ré na concessão do beneficio de auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade 

da justiça (ID. 4158898). Contestação apresentada à ID. 4926767. A parte 

autora á ID. 19565334 postulou pela desistência do feito. É o relato. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 271 de 743



Decido. Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a 

desistência do feito (ID. 19565334). Não havendo óbice ao pedido 

formulado pelo exequente, homologo a desistência da ação, o que faço 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte do requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VELOZO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MARLENE VELOZO OAB - 899.619.191-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001172-90.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEANDRO VELOZO NASCIMENTO REPRESENTANTE: MARLENE VELOZO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC., Leandro 

Velozo Nascimento ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido de 

concessão de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência” em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social, almejando, em síntese, condenação 

da autarquia ré na concessão do beneficio de amparo social por ser 

portador de deficiência, qual seja, Transtorno do Aspectro Autista (TEA). 

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da justiça (ID. 18318895). 

Contestação apresentada à ID. 19749100. A parte autora á ID. 21887069 

postulou pela desistência do feito, tendo em vista, o autor estar exercendo 

atividade laboral registrado ocupando vaga para deficiente em 

estabelecimento comercial, conforme descreve relatório de visita social de 

ID. 21510587. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

exequente pleiteou a desistência do feito (ID. 21887069). Não havendo 

óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a desistência da 

ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

VIII – homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte do requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe nº 1001336-89.2018.8.11.0040 Requerente: Joana Gomes da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Joana 

Gomes da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez e/ou restabelecimento de auxílio-doença. Para tanto, alegou 

ser segurada da Previdência Social e incapacitada para o trabalho em 

razão das seguintes enfermidades: CID10: G58 Outras mononeuropatias; 

M54.2 = Cervicalgia; M54.4 = Lumbago com ciática; M19 = Outras 

Artroses; M79 = Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados 

em outra parte; I10 = Hipertensão Essencial; E78.0 = Hipercolesterolemia 

pura. Aduziu que diante da impossibilidade de exercer suas atividades 

laborativas, requereu em 09/11/2017 a concessão do benefício de 

auxílio-doença (NB 620.852.787-6), contudo, negado pela autarquia ré, ao 

argumento da ausência de incapacidade da segurada. Instruiu a inicial com 

documentos, bem como, formulou quesitos para perícia médica. A decisão 

id. 12309634 deferiu a concessão do benefício auxílio-doença 

liminarmente. Em contestação (id. 13671445) o requerido arguiu preliminar 

de prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ante a não comprovada incapacidade da 

autora para o trabalho, assim como a necessidade da realização de 

perícia médica, oportunidade em que apresentou seus quesitos. Juntou 

documentos. Réplica id. 13965657. Decisão de id. 14021559 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no id. 18574816. A autora manifestou concordar com o 

Laudo (18587820). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 

20204685). É o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte 

requerente aposentadoria por invalidez e/ou concessão do benefício 

auxílio-doença, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez à segurada são: 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” Nesse passo, denota-se dos documentos acostados aos 

autos que a autora contribuiu durante o período legalmente exigido, 

conforme extrato do CNIS da segurada acostado no id. 12290807. 

Ademais, o fundamento da autarquia ré para negar o benefício à autora se 

deu em razão da ausência de incapacidade, e não da falta de tempo 

mínimo de contribuição. Quanto à incapacidade laborativa total e 

temporária da parte autora, a prova técnica é incontestável. No caso dos 

autos, a prova pericial não concluiu pela incapacidade total e definitiva da 

autora para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, mas 

apenas e tão somente que em razão das enfermidades narradas na inicial 

estaria TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercer as atividades 

laborativas que anteriormente exercia (id. 18250847), inclusive, a 

possibilidade de reabilitação. No exame físico geral, apontou a perita 

judicial: “II - EXAME FÍSICO GERAL O periciando estava trajada 

corretamente, lúcido e orientado no tempo e espaço, colaborativo. Bom 

estado geral, corado, hidratado e eupnéico. Paciente deambula com 

claudicação moderada. Com dor referida à palpação de coluna 

cervical/tóraco lombar . Boa perfusão periférica de membros inferiores, 
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panturrilhas livres, sem edemas. Mobilidade diminuída em coluna 

cervical/toracolombar com amplitude diminuída em extensão, flexão, 

inclinação lateral e rotação. Se notam pontos de contratura muscular em 

região cervical/toracolombar. Com alterações à palpação do nervo ciático 

em seu trajeto, desde a região da nádega até a região poplítea. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída 

em membros inferiores bilateralmente.” (d.g.n.) Aos quesitos, respondeu a 

expert: “(...) 2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A 

parte autora é empregada ou “autônoma”? R: Empregada doméstica, não 

sendo possível afirmar se empregada ou autônoma. 3) Diga o Sr. perito se 

a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? R: Empregada doméstica, realizava esforços físicos de 

moderados a intensos. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. R: Não apresenta. 5). Diga o Sr. 

Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? R: Paciente tem quadro de lombociatalgia, não 

sendo possível afirmar a causa porque não encontro nenhum exame de 

imagem que possa auxiliar na elucidação, e isso gerou a incapacidade. 6). 

Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? R: Diagnostico foi estabelecido 

clinicamente. (...) 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. Apenas é possível atestar a incapacidade a 

partir da realização do laudo pericial. R: Apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial. 9). Caso a resposta 

ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada 

encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada 

(residual)? R: Descompensada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de 

medicação especifica para o diagnóstico declinado? R: Em uso de 

medicamentos específicos. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. R: Incapacitada para o trabalho. 12) No caso de incapacidade, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade 

ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à 

incapacidade total ou parcial? R: Incapacidade total para qualquer 

atividade, pois o requerente esta incapacitado de realizar qualquer 

atividade laboral que exija esforço físico mesmo que leve. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? R: Incapacidade temporária para 

qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de realizar 

qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforços físicos 

leves. 14). No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade 

teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou 

acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de 

terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente 

sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, 

em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho 

ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte 

autora. R: A incapacidade teve origem devido quadro de lombociatalgia, 

não sendo possível afirmar qual seria a causa. (...) No tocante ao período 

necessário para a recuperação e retorno da requerente ao trabalho, a 

Senhora Perita na resposta ao quesito 16 assim asseverou, verbis: "16) 

No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual 

a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? R: E necessário no mínimo um ano de reabilitação com 

ortopedista, para tentar-se uma possível recuperação laborativa. (...)" Em 

conclusão detalhada, apontou a Sra. Perita: “IV - CONCLUSÃO Pode -se 

afirmar baseado no fator cronológico, fator social e fator clinico que o 

paciente avaliado encontra - se incapacitado de retornar as atividades 

laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação realizada, considero-o 

incapacitado total e temporariamente para qualquer atividade laboral. 

Sugiro início da concessão do auxílio-doença para que durante um ano, o 

requerente seja submetido a reabilitação. O requerente deverá ser 

submetido a avalição e acompanhamento de um ortopedista, e deve 

realizar exames de imagens específicos para sua patologia. Sugiro que na 

próxima pericia, o requerente traga laudo médico do especialista que irá o 

acompanhar, explicando as suas eventuais incapacidades, principalmente 

se ao ver do especialista elas forem definitivas.” (g.d.n) Desta feita, a 

perícia judicial concluiu que a autora à época do indeferimento do benefício 

de auxílio-doença pelo INSS (09/11/2017) fazia jus benefício, porquanto, 

incapacitada para o trabalho. Entretanto, atestou que a incapacidade da 

requerente para atividade laborativa que lhe garanta a própria 

subsistência é TOTAL, todavia, TEMPORÁRIA, o que impõe nos termos do 

art. 59 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o 

deferimento parcial do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do 

benefício auxílio-doença a partir do seu indeferimento administrativo 

(09/11/2017). Nesse diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, APENAS, O 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A PARTIR DA 

INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 

disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 

cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas." (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014)”. Ainda de acordo com 

a perícia judicial, o benefício é devido à segurada pelo prazo de mais 1 

(um) ano a contar da perícia, ocorrida em 26/10/2018, tempo este 

apontado pela expert como suficiente para a recuperação da segurada, 

havendo ainda a possibilidade de sua reabilitação, conforme sugerido na 

conclusão do Laudo Pericial (id. 18250847), devendo, portanto, a 

segurada se submeter aos programas de reabilitação, nos termos do art. 

101, da Lei n° 8.213/91, sob pena de cessação do benefício, verbis: “Art. 

101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e 

o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 

benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, 

processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e 

tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 

sangue, que são facultativos. (...)” Entretanto, a cessação do 

auxílio-doença somente poderá ser efetuada depois comprovada a total 

reabilitação necessária da segurada por meio de perícia médica. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela 

qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Joana Gomes 

da Silva, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar do seu indeferimento, ou seja, 09/11/2017, pelo prazo 

de 1 (um) ano a contar da perícia judicial, ocorrida em 26/10/2018, ou 

enquanto permanecer a incapacidade laborativa da segurada, a qual 

deverá ser examinada mediante nova perícia médica administrativa, 

devendo a segurada se submeter aos programas de reabilitação da 

Previdência Social, conforme art. 101 da Lei nº 8.213/91, sob pena de 

suspensão do benefício. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar do 

indeferimento do benefício (09/11/2017), OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 
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alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 22 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002795-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FURQUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002795-92.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BENEDITO ANTONIO FURQUIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC., Benedito Antonio Furquim ajuizou “Ação 

Previdenciária com Pedido de Concessão de Aposentadoria por tempo de 

Contribuição” em face de Instituto Nacional do Seguro Social, almejando, 

em síntese, condenação da autarquia ré na concessão de aposentadoria 

por tempo de serviço. Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da 

justiça (ID. 19789130). Contestação apresentada à ID. 21258335. A parte 

autora á ID. 23139923 postulou pela desistência do feito. É o relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a 

desistência do feito (ID. 23139923). Não havendo óbice ao pedido 

formulado pelo exequente, homologo a desistência da ação, o que faço 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte do requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007167-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CHAVES CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007167-84.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LORENA CHAVES CARVALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Pje nº 1007167-84.2019.811.0040 VISTOS ETC., 

Lorena Chaves Carvalho ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido 

Concessão de Pensão por Morte” em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social, almejando, em síntese, condenação da autarquia ré na concessão 

de benefício pensão por morte. Recebida a inicial, foi concedida a 

gratuidade da justiça (ID. 25042821). A parte autora á ID. 25288641 

postulou pela desistência do feito em decorrência estar se mudando para 

o Estado do Maranhão. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a exequente pleiteou a desistência do feito (ID. 25288641). Não 

havendo óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do requerente, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas. Transitada em julgado, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001422-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe n° 1000354-12.2017.8.11.0040 Requerente: Ludilson Pereira do 

Nascimento Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Ludilson Pereira do Nascimento ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do auxílio 

doença. Alegou ser segurado da Previdência Social e incapacitado para o 

trabalho em razão das seguintes enfermidades: dor lombar baixa crônica 

há 02 (dois) anos (CID: M54), irradiada para os membros inferiores, 

obesidade, hiperlordose lombar, encurtamento de isquiotibiais e múltiplos 

osteofitos lombar, hipertensão arterial e diabetes. Asseverou que 

requereu a concessão do benefício de auxílio-doença na via administrativa 

(NB 616.941.124-8), no entanto, negado pela autarquia requerida, ao 

argumento da não constatação da incapacidade laborativa do segurado. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 5577806 concedeu o 

benefício de auxílio-doença liminarmente. Em contestação (6843983), o 

requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da 

ausência de incapacidade do requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 7645088), o 

requerido rebateu os argumentos articulados pela autarquia ré, 

oportunidade em que o autor apresentou quesitos. A decisão id. 8241637 

afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, 

acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou 

perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 17080350. As partes nada 

manifestaram quanto ao Laudo Pericial, conforme certidão id. 20207799. É 

o necessário. Decido. Com narrado, postula o requerente a concessão do 

benefício de auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 

59 da referida lei, verbis: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” 

Assim, os requisitos para concessão do benefício de auxílio-doença é a 

comprovação da incapacidade laborativa por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, bem como, o cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão 

postulado na inicial é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do 

art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; Nesse sentido, o extrato do CNIS do segurado comprova o 

cumprimento da carência exigida pela lei, tanto é que o indeferimento do 
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pedido na via administrativa ocorreu em razão da ausência de 

constatação da incapacidade laborativa do autor, e não da carência. 

Quanto à incapacidade do requerente, a prova pericial (id. 17080350) foi 

conclusiva ao apontar a ausência de incapacidade do autor para o 

exercício de atividade antes exercida. No exame físico, apontou a expert: 

“O periciando se encontra hidratado, eupneico, consciente, orientado, 

afebril, com fala, visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e 

pulmonar normais. PA=140X90mmHg. Deambula normalmente. 

Apresenta-se vigil, com auto cuidado preservado. Orientado no tempo e 

no espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas 

em detalhes e coerentes. Pensamento de curso, forma e conteudo 

normais. Sem alterações cognitivas. Sem alteração da memória ou do 

raciocínio. Coluna vertebral sem deformidades, com boa mobilidade. Sinal 

de Lasegue negativo. Obesidade com IMC=37.” Indicou a Sra. Perita no 

Laudo Pericial a existência de exames complementares: “EXAMES 

COMPLEMENTARES 1- Ressonancia magnética de coluna lombar- 

24/07/2018 - espondilose da coluna vertebral leve. Doença discal 

degenerativa lombar. Abaulamentos e barras discoosteofitárias 

especialmente em L4/L5 e L5/S1 sem compressão radicular. Artropatia 

facetária lombar hipertrófica.” Em resposta aos quesitos, asseverou a 

perita judicial, verbis: 1-Qual o nome e a idade atual do autor?Qual o atual 

estado de saúde do autor? Resposta- Sr. Ludilson Pereira do Nascimento 

com 57 anos de idade. Apresenta alterações degenerativas de coluna 

lombar sem compressão de raizes nervosas. Recebeu tratamento com 

medicamentos e fisioterapia. Trata e controla a hipertensão arterial com 

medicamentos. Ao exame físico pericial constata-se obesidade, níveis 

pressóricos normais e boa mobilidade da coluna vertebral. 2 - Qual a 

atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou 

autônoma? Resposta - motorista de caminhão. 3 - Diga a Sra. perita, se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, de forma 

leve, moderada ou intensa? Resposta - esforço físico leve e não contínuo. 

5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? 

Causou incapacidade? Resposta - Apresenta alterações degenerativas de 

coluna lombar sem compressão de raizes nervosas. Recebeu tratamento 

com medicamentos e fisioterapia. Trata e controla a hipertensão arterial 

com medicamentos. Ao exame físico pericial constata-se obesidade, níveis 

pressóricos normais e boa mobilidade da coluna vertebral. Não comprova 

doença incapacitante. (d.g.n) 6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe comprovação por exame complementar? Resposta - 

clinicamente e com exames complementares. 7 - Diga a Sra. perita, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exames complementares, quais foram os resultados dos mesmos ? 

Resposta - Ressonancia magnética de coluna lombar- 24/07/2018- 

espondilose da coluna vertebral leve. Doença discal degenerativa lombar. 

Abaulamentos e barras discoosteofitárias especialmente em L4/L5 e L5/S1 

sem compressão radicular. Artropatia facetária lombar hipertrófica. (d.g.n) 

8 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é 

possível fixar a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e 

de seu agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da 

incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da 

realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta 

- Não comprova incapacidade para o trabalho. . (d.g.n) 9 - Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada(residual) ? Resposta- não comprova agravamento. (...) 11 - 

Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, 

se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades 

que anteriormente exercia ? Resposta - Não comprova incapacidade para 

o trabalho habitual. (d.g.n) A mesma resposta do quesito anterior – não 

comprova incapacidade para o trabalho habitual – foi também utilizada 

para responder aos quesitos n°s 12, 13, 14, 15, 16 e 17. (...)” Em 

conclusão, apontou a médica perita: “CONCLUSÃO O periciando, o Sr. 

Ludilson Pereira do Nascimento, com 57 anos de idade trabalha como 

motorista de caminhão. Apresenta alterações degenerativas de coluna 

lombar sem compressão de raizes nervosas. Recebeu tratamento com 

medicamentos e fisioterapia. Trata e controla a hipertensão arterial com 

medicamentos. Ao exame físico pericial constata-se obesidade, níveis 

pressóricos normais e boa mobilidade da coluna vertebral. Conforme 

documentação apresentada no processo e exame físico pericial não 

comprova doenças incapacitantes. Não apresenta incapacidade para o 

trabalho habitual.” Como se observa, a perícia judicial foi conclusiva pela 

total ausência de incapacidade da parte autora para a atividade laboral 

antes exercida (motorista) como sustentado na peça de ingresso. Aliás, o 

autor tacitamente concordou com a perícia judicial, pois, sequer 

manifestou acerca do resultado do Laudo Pericial. Desta feita, não 

comprovado o requisito da incapacidade para atividade laborativa que 

garanta ao autor sua própria subsistência, nos termos do art. 59 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar id. 5577806. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, 

§8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso – 

MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA MARIA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EULALIA MARIA 

INACIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000323-84.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MANOEL FELIPE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA OAB - MT27305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000329-91.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NILSON SOUZA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ALBERTO FLAUSINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: LUMA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES 

EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 18:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000330-76.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARLENE 

PEREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA SILVA 

SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 18:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CAMPOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-61.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI POLO PASSIVO: LUIZ RAINE 

PEREIRA HERMES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE LOPES DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000334-16.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MICHELLE LOPES 

DE JESUS MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAFAEL FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EUGENIO COMELLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-98.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FABIO RAFAEL 

FABRIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO POLO PASSIVO: CARLOS EUGENIO COMELLI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008855-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA CASANOVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008855-81.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 14:50 .
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010961-67.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DO NASCIMENTO MOTOS - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010961-67.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003639-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003639-47.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o Sr. OSMAR MACHADO, na pessoa de sua advogada Dra. 

LARISSA INA GRAMKOW, para que se manifeste sobre a petição de id. 

19041803, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000339-38.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIDALVA 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

06/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAIR PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000307-72.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000134-09.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 11/03/2020 Hora: 16:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005716-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COUTINHO SCARDUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005716-24.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 23 de janeiro 

de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES AMARO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003195-43.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES AMARO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003195-43.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010337-86.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE MARQUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010337-86.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes exequente e executada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 15/04/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JUNIOR NOVAES BALBUENA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010122-71.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 18:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1002100-41.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 11:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004717-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004717-42.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002882-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYSSA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de 

SETEMBRO de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-60.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANDRE DE 

PAULA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

06/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000345-45.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DARLEY 

FREITAS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

06/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-30.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CELSO CORREA 

MARINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE 

FUGA PIRES POLO PASSIVO: FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINTIA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de JUNHO 

de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005430-46.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 23 de janeiro 

de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003971-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003971-09.2019.8.11.0050 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimen o ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) de que foi designado O DIA 16 DE 

OUTUBRO DE 2019 ÀS 18H10MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. Sorriso/MT, 17 

de junho de 2019. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005475-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO SIMOES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005475-50.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 11:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005524-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE VEDOI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005524-91.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 17:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003438-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSICLEIA PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 31 de 
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JULHO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO MATTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PIRES MARTINS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000550-11.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste quanto a certidão 

de Id. 18917454 e extrato de ID. 28325990, mormente o cumprimento 

integral (ou não) do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JUNIOR NOVAES BALBUENA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010122-71.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/04/2020 Hora: 17:30

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005207-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VESPERINO FOLLMANN 38515075920 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 09 de 

OUTUBRO de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003904-44.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO SOUZA MACEDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o autor alega 

que nunca foi proprietário do veículo em questão, entretanto, débitos de 

IPVA, multa e demais encargos foram lançados em seu nome, bem como 

houve inscrição em dívida ativa. Por isso, requer a inexigibilidade dos 

débitos, indenização por danos morais e repetição de indébito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. De início, rejeito as preliminares de ilegitimidade 

passiva arguidas pelo Detran/MT e Estado de Mato Grosso, tendo em vista 

que o reclamante deseja a declaração de não proprietário do veículo e de 

inexistência de débitos de IPVA, multas e demais encargos, sendo de 

suas responsabilidades, circunstância que os legitimam a figurar no polo 

passivo. Dito isso, passo à análise do mérito. No mais, constata-se que o 

reclamante nunca foi proprietário do veículo em questão, tendo sido vítima 

de fraude. Assim, os débitos lançados em seu nome não são de sua 

responsabilidade, mas sim do atual proprietário do veículo em questão. 

Constata-se, portanto, que o nome do autor foi inscrito em dívida ativa em 

decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – 

ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO.1. O 

Município responde civilmente pelo erro cometido em face do protesto de 

certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, considerando a 

insubsistência do registro como prestador de serviço.2. Configurado o ato 

ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos dele 

decorrentes, constituindo entendimento consolidado na jurisprudência 

pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido de título são 

presumidos.3. Apelo desprovido”. (TJMT. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, J. 10/02/2015, DJE 04/03/2015). Logo, devida a reparação 

por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira do reclamante e dos 

reclamados; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. DISPOSITIVO. Posto 

isso, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) Declarar 

a negativa de propriedade do autor em relação ao veículo motocicleta 

Honda/CG 125 FAN, cor preta, ano 2008, placa NJC4321, Renavam 

951439642, Chassi 9C2JC30708R130620, e, via de consequência, tornar 

inexigíveis os débitos em seu nome de IPVA referente aos exercícios de 

2008 em diante, licenciamento, seguro DPVAT e multa, desde 2015; b) 

Determinar ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a exclusão do nome do autor do cadastro da Dívida Ativa, sob 

pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); c) Condenar os requeridos, 

solidariamente, a pagarem indenização por danos morais ao autor no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar do 

arbitramento, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (art. 398 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 17 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 280 de 743



Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: CHARME 

CABELEIREIROS LTDA - ME Número do Processo: 

1000226-84.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010940-57.2015.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Prejudicado o requerimento de Num. 2322792, visto que a diligência 

solicitada já foi implementada, não sendo possível a localização do 

requerido pela ausência de dados complementares, como o nome da mãe 

ou data de nascimento (Num. 23366760). Ademais, considerando que não 

foi implementada a pesquisa junto ao BACENJUD, procedo neste ato 

(extrato anexo). Juntada a resposta, diga a exequente em qual dos 

endereços localizados, inclusive junto ao RENAJUD (Num. 23366757), 

deseja a citação do requerido, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000296-04.2020.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITO PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LUANA MONICA DE 

JESUS SOUZA Executado: CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS Número 

do Processo: 1000300-41.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 
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SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010414-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010414-27.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: FERNANDO APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. 

Em que pese constar no extrato de Num.5819951 o código de processo 

diverso a este, o mesmo se refere a este feito, eis que se trata das 

mesmas partes e valor executado à época. Sendo assim, solicite-se à 

conta única a vinculação do valor penhorado no Num. 5819951 a este 

feito. Após, proceda-se com o levantamento ao exequente, intimando-o 

para apresentar calculo atualizado da dívida, destacando-se os valores 

penhorados nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002943-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002943-40.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LEONI DE MELO EXECUTADO: 

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO 

Vistos etc. A PENHORA de bem IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera 

juntada da CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 

845, § 1º, do NCPC. Sendo assim, INTIME-SE A PARTE A JUNTAR A 

MATRÍCULA ATUALIZADA, no prazo de 30 dias. Juntada a matrícula, 

LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA, expedindo-se, na sequência, 

mandado de AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

entregar a contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, 

cabendo ao exequente providenciar o REGISTRO/AVERBAÇÃO no órgão 

competente, nos termos do art. 844 do NCPC. Consigne-se, desde já, que 

SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEUSENTINELA TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE SERVICOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005627-98.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MEUSENTINELA TECNOLOGIA 

E INTERMEDIACOES DE SERVICOS EIRELI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

em que se discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

fevereiro e março de 2019 por não refletirem o consumo real da autora. 

Por isso, pede que a requerida se abstenha de cobrar os valores 

questionados, a substituição do relógio medidor, restituição de valor e 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois a matéria 

cinge-se em relação de consumo. De início, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, já que a ação discute somente a 

revisão dos valores cobrados e indenização por danos morais, não sendo 

necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, passo à análise do 

mérito. Compulsando os autos, verifica-se que houve expressivo aumento 

do consumo de energia elétrica nos meses de fevereiro e março de 2019 

decorrente da utilização de aparelho nobreak, incompatível com o relógio 

medidor da UC da empresa autora, em virtude de ser obsoleto (datado de 

2007). Cumpre dizer que em fevereiro, a requerida realizou vistoria no 

relógio medidor e não ficou comprovada nenhuma irregularidade, sendo 

que, nesta data, nem o autor sabia que a irregularidade estava no 

nobreak, constatada somente em março. Ficou comprovado que, com a 

solicitação de troca do medidor em março, a requerida se deslocou até a 

sede da autora para realizar o serviço, porém, em duas vezes, não foi 

atendida por ninguém e, na terceira vez, o proprietário da empresa autora 

afirmou que o problema havia sido solucionado através da instalação de 

novo nobreak com filtro. Sendo assim, não é possível exigir da 

concessionária requerida que tenha prévio conhecimento do tipo de 

aparelho que o consumidor vai utilizar, bem como se ele é compatível com 

o relógio medidor instalado. Essa sim é obrigação do consumidor, que 

deveria, previamente, averiguar a compatibilidade do nobreak antes de sua 

instalação e, caso incompatível, solicitar a troca do relógio medidor antes. 

Desta forma, os pedidos do autor são improcedentes. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial e, via de consequência, revogo a liminar 

concedida à autora (ID 22606704). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 22 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006313-90.2019.8.11.0040 Reclamante: ISLANE OLIVEIRA LEITE 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000019-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARICLEA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ARICLEA 

SANTOS Reclamado: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Processo nº. 1000019-22.2019.8.11.0040 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005551-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATAN OLIVEIRA GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005551-74.2019.8.11.0040 Reclamante: JOHNATAN OLIVEIRA GRANDO 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005564-73.2019.8.11.0040 Reclamante: MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005516-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005516-17.2019.8.11.0040 Reclamante: EUNICE MILLER Reclamado: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004823-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA OLIVEIRA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004823-33.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARISTELA OLIVEIRA 

CAVALHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se discute a 

cobrança indevida das faturas de energia elétrica de fevereiro a junho de 

2019 por não refletirem o consumo real da autora. Por isso, pede a 

declaração de inexistência dos débitos, revisão dos valores e indenização 

por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável 

as normas do Direito do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação 

de consumo. De início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, já que a ação discute somente a revisão dos valores cobrados e 

indenização por danos morais, não sendo necessária a realização de 

perícia técnica. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando os 

autos, verifica-se que, em que pese o aumento do consumo de energia da 

autora, o relógio medidor passou por perícia no INMETRO, que acusou a 

regularidade do aparelho, conforme laudo de ID 26890133. Ressalta-se 

que o número do medidor (00001729179) descrito nas faturas de energia 

elétrica da UC de titularidade da autora é o mesmo do laudo pericial emitido 

pelo INMETRO (ID 26890133). Assim, não há que se falar em ilegalidade 

nas faturas questionadas e, portanto, improcedentes são os pedidos de 

inexistência de débitos, revisão de valores e de danos morais, tendo em 

vista que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu por 

débito lícito. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e, por via de 

consequência, revogo a liminar concedida à autora (ID 21747448). Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise da MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 

22 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004657-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Bradesco S/A (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004657-98.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA MARIA DE 

ANDRADE SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRADESCO S/A, TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora alega que 

foram lançadas cobranças indevidas em seu cartão de crédito pelos 

requeridos. Por isso, requer a restituição em dobro do indébito e 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. DECIDO. De início, 

reconheço a ilegitimidade passiva da Telefônica Brasil em relação a 

cobrança do plano de telefonia, vez que não há provas de que a linha (66) 

9960-8670 seja da empresa Vivo; logo, declaro o feito extinto sem 

resolução de mérito, com relação a ela, nos moldes do art. 485, VI, do 

CPC. De outra banda, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco 

do Bradesco, na medida em que autorizou o lançamento dos descontos 

referente ao seguro saúde. Igualmente, afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, pois a pretensão resistida decorre da própria natureza 

da ação. Claramente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto as partes inserem-se em consumidora final e instituição 

bancária fornecedora de serviço. Dito isso, passo à análise do mérito. É 

incontroverso o lançamento do seguro saúde no valor de R$ 26,00 

mensal, sem comprovação de contratação por parte do Banco Bradesco, 

ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. Neste diapasão, 

releva ressaltar que a responsabilidade do requerido é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal 

fato enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado 

na forma simples, já que não comprovada a má-fé do reclamado, e 

pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve 

devolução na via administrativa. Releva ressaltar que não há provas dos 

descontos desde o ano de 2012, mas sim a partir de junho de 2019, 

conforme documento de ID 21461080. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO 

CONTRATADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TENTATIVA 

DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA COMPROVADA – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. Não havendo prova da contratação de cartão de 

crédito consignado os descontos em folha de pagamento a tal título são 

indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do 

valor debitado na forma simples e pagamento de indenização por dano 

moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso 

desprovido”. (N.U 1000126-21.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no 

DJE 03/07/2019). O arbitramento do valor da indenização decorrente de 

dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e a capacidade econômica das partes. Sopesadas tais 

premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ). DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) Condenar o requerido a restituir, de forma simples, à 

autora os valores indevidamente lançados em seu cartão de crédito a título 

de seguro saúde, a partir de junho de 2019, corrigidos pelo INPC e 

acrescidos com juros moratórios de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir 

da data de cada desconto; b) Condenar o requerido a pagar indenização 

por danos morais à requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (junho de 2019), 

conforme Súmula nº 54 do STJ. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro 

o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

22 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003812-66.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JUCELI DE SOUZA LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de energia elétrica, sob a alegação de que estaria em desacordo 

com o seu real consumo, pugnando pela declaração da inexistência de tal 

débito e a repetição do indébito. A requerida defendeu a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, verifica-se que as faturas impugnadas refletem o consumo aferido 

e confirmado na unidade consumidora da autora. Embora se aplique o 

CDC, recaindo sobre a requerida a obrigação de demonstrar a 

regularidade das cobranças, in casu a ré se desincumbiu de tal ônus, 

demonstrando que as cobranças não destoam da média apresentada pela 

unidade consumidora, e que feita a confirmação de leitura e vistoria, 

nenhuma irregularidade foi constatada (Nums. 25100502, 25100503, 

25100504, 25100506). Ademais, quanto à alegação de que no mês de 

abril/2019 houve pagamento de duas faturas distintas sem justificativa, a 

requerida demonstrou que na realidade o que houve foi pagamento em 

atraso das faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2019 

(Num. 25100501), não se constatando também neste cerne qualquer 

irregularidade. Todas essas considerações impõem a improcedência dos 

pedidos iniciais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 23 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SAUL BENTO GROLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL VIOTTO MARTINS OAB - PR75614 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003910-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI SAUL BENTO GROLLI 

REQUERIDO: ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP Vistos 

etc. Trata-se de reclamação em que a parte reclamante aduz que 

contratou título de associada da empresa requerida, que dá direito à 

diárias de hospedagem com valores promocionais, e que ao requerer vaga 

para usufruir destes serviços a requerida não atendeu sua solicitação, 

razão pela qual requer a rescisão do contrato com a devolução dos 

valores pagos. A requerida aduziu na defesa que a solicitação da parte 

autora se deu fora do prazo mínimo exigido (30 dias), e para hospedagem 

em alta temporada, razão pela qual não foi possível atender à solicitação, 

e que por esta razão não pode ser a ela imputado descumprimento 

contratual. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que diferentemente do que afirma a 

parte requerente não houve descumprimento de nenhuma das obrigações 

que se pode exigir da parte requerida. Isto porque, verificando o contrato 

entabulado entre as partes (Num. 20853759), cláusula 4ª, é expresso que 

para solicitação de reserva em alta temporada, como é o que ocorreu no 

caso em tela, o prazo se inicia em 1º de setembro de todo ano, e deve ser 

feita com prazo mínimo de 30 dias de antecedência da data desejada. A 

parte autora fez seu requerimento com menor prazo do que o previsto em 

contrato, de modo que não pode exigir da requerida a disponibilidade de 

vaga para hospedagem. Não suficiente se verifica também nos e-mails 

trocados entre as partes que a requerida mesmo lhe sendo solicitada 

reserva fora do prazo estabelecido no contrato, disponibilizou opção de 

hospedagem, entretanto esta não atendeu as expectativas e programação 

da parte autora (Nums. 20853761, 25225896) Embora se aplique o CDC, 

recaindo sobre a requerida o ônus da prova, in casu a ré se desincumbiu 

de tal ônus, demonstrando que não houve descumprimento contratual. 

Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 23 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GELIO GASPERIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010650-42.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: EDSON GELIO GASPERIN Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINETE ABREU SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000207-78.2020.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: FRANCINETE ABREU SANTOS Vistos etc. Conforme 

entendimento dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do 

Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram 

emitidas em 2012, com vencimento para 16/05/2012, ou seja, mais de 05 

anos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Conclui-se 

dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez 

que somente após mais de 05 anos da emissão da duplicata, foi ajuizada a 

presente ação de cobrança. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

COMÉRCIO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRAZO DE CINCO ANOS 

CONTADOS DO VENCIMENTO ASSINALADO NA CÁRTULA DE CRÉDITO. 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL ART. 206, § 5º, INCISO I. 

PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. 

RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior 
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Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 206, § 5º I, do Código Civil, 

prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento das respectivas 

cártulas de crédito, o direito de manejar ação objetivando recebimento de 

duplicatas já prescritas e sem força executiva. (STJ, REsp 1.088.046/MS, 

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 22.03.2013).Se somente depois 

de decorridos mais de 5 (anos) anos dos vencimentos das duplicatas é 

que foi ajuizada a ação de cobrança, deve ser reconhecida a ocorrência 

da prescrição do direito do credor em receber o seu haver”. (TJMT. Turma 

Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 14/05/2018, DJE 

15/05/2018) Por todo o exposto, tratando-se a prescrição matéria de 

ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a atuação de oficio, 

reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195580 Nr: 7136-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16.726

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado JONATHAN PORTELA, a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195580 Nr: 7136-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16.726

 Proc. n.7136-18.2018.811.0040 (195580).Vistos etc.Cuida-se da análise 

dos pedidos manejados pela defesa em sede de resposta escrita 

(fls.116/133), bem como, do saneamento do feito(...).Por todo o exposto, 

não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do 

CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/02/2020, 

às 14:00 horas.Tradando-se de testemunhas arroladas exclusivamente 

pelo Ministério Público e ratificadas pela defesa, requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC.Dê-se ciência 

ao MPE. Intime-se a defesa da presente decisão.Cumpra-se, 

p rov idenc iando-se  e  exped indo-se  o  necessár io  com 

celeridade.Sorriso/MT, 30 de agosto de 2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217627 Nr: 8464-46.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 8464-46.2019.811.0040 Código: 217627

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de SINOP - MT, observado na espécie os dizeres do artigo 353 e 

354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

28/02/2020, com início às 16:10 horas, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 218502 Nr: 8982-36.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI DANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 Processo: 8982-36.2019.811.0040 (218502)

Visto/DD

Considerando-se o contato telefônico da comarca deprecante, solicitando 

o cumprimento da missiva por meio de videoconferência, DETERMINO a 

intimação da testemunha SAULO GERALDO DE OLIVEIRA, para 

comparecer no gabinete desta vara, na data de 14/02/2020 às 14h30min, 

para realização de audiência por meio de videoconferência.

Informe o juízo deprecante.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz De Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163832 Nr: 11424-77.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO BARBOSA, Cpf: 
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03853430198, Rg: 223637493, Filiação: Roseli Soares de Noronha e 

Dorival Barbosa, data de nascimento: 09/04/1994, brasileiro(a), solteiro(a), 

servente de pedreiro, Telefone 35441912. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DEVENDO MANIFESTAR-SE NOS AUTOS SE DESEJA 

RECORRER DA SENTENÇA TRANSCRITA ABAIXO..

Sentença: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação 

penal pública para CONDENAR Leandro Barbosa, já qualificado, nas penas 

do artigo 180, caput, do Código Penal.I – DA PENA DE RECLUSÃO.O 

preceito estatuído pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP estipula pena 

de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para a adequação típica 

direta sub examine. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, ela não 

extrapola o tipo. O acusado é portador de maus antecedentes (fl.97). Não 

há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta 

nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. 

As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois deu carona a um 

menor de idade, mesmo sabendo da origem espúria do veículo. Os motivos 

são desconhecidos. O fato praticado originou não consequências que 

destoam do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que 

esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Após análise 

das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 

01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pena esta que torno 

definitiva, â míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou 

diminuição de pena. II – DA PENA DE MULTA.Conforme as regras dos 

artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 15 

(quinze) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do 

réu. Fixo o regime inicial semiaberto, consoante dispõe o art.33, §2º, “b”, 

do CP, por se tratar de reincidente.Deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes e 

das circunstâncias do crime. Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, porém, a cobrança ficará suspensa, nos termos 

da lei, pois deferidos os benefícios da Justiça gratuita.Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade.Dê-se ciência pessoal ao MPE, conforme 

disposição do art. 370, § 4°, CPP. Dispensada a intimação pessoal do 

acusado, pois decretada a sua revelia. Transitada esta sentença em 

julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e remeta-se o 

processo de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei 

n.º 7.210/1984), lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, 

e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e 

remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática 

Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos 

termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser 

devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, 

encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da 

CNGC/MT.(...).Sorriso/MT, 1º de outubro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 21 de janeiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 4171-82.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO MARCOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 Certifico e dou fé que, considerando a decisão de fls. 181, deixo de 

expedir mandado de intimação ao denunciado, por ausência de endereço 

nos autos (fls. 190).

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 08/2020/DF completa, que estabelece a escala de plantão 

dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de 

fevereiro de 2020 na comarca de Tangará da Serra, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113602 Nr: 3751-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MAURO PEREIRA COSTA, EUFRAZINA 

ESTEVÃO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONAS RETIFICA DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, MARTINAZZO ADVOCACIA - OAB:OAB/MT. 1417, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - OAB:6794-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 314, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de cinco dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 316/318, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 327911 Nr: 24721-04.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS SQUILLACE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON EUCLIDES FERNANDES - 

OAB:OAB/SSP 258.692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 Vistos. DEFIRO o prazo de 05 dias para que a parte demandada junte a 

carta de preposição. REDESIGNO a audiência de justificação prévia para o 

dia 18 de fevereiro de 2020, às 15h00 saindo as partes e testemunhas 

presentes intimadas. No mais, considerando que os autos estavam 

conclusos para a vertente solenidade, o prazo de 07 dias para a parte 

demandada manifestar sobre o pleito de liminar, conforme o ato judicial de 

fls. 138/139, tem início a partir de 23/01/2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328881 Nr: 25431-24.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PULINO VARGAS - 

OAB:26.608, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:142307

 Vistos. JUNTEM-SE a respectiva procuração e substabelecimento. Após, 

CONCLUSOS os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310423 Nr: 11123-80.2019.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DA COSTA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO 

DE FREITAS - OAB:368494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 24.197-A

 Certifico que foi interposto recurso de apelação no prazo legal às fls. 

86/93 pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322687 Nr: 20905-14.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYANNE ALMEIDA CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:MT/3937, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:MT/18.985

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da juntada de 

procuração e substabelecimento às fls. 151/157, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para cumprimento da decisão de fl. 149, a seguir 

transcrita. DECISÃO: "Vistos. INTIME-SE a parte demandada para que, 

diante do noticiado às fls. 133/135-verso, PROMOVA o integral 

cumprimento da liminar deferida às fls. 52/53, promovendo o necessário 

para tanto, inclusive, se for o caso, com a fixação de novo prazo para que 

a parte autora realize suas atividades e/ou avaliações, sob pena multa 

diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 39.920,00, sem prejuízo da multa já 

fixada pela decisão de fls. 52/53, oportunidade em que deverá, ainda, 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 133/148, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito. Caso a parte demandada já 

tenha cumprido integralmente a decisão liminar, bastará, no mesmo prazo 

acima indicado, informar nos autos o seu cumprimento, promovendo a 

juntada dos documentos comprobatórios das suas alegações. Após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, exercer o 

contraditório. Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a contestação e 

documentos de fls. 92/131, pugnando o que entender de direito para o 

andamento do feito. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as cartas de citação de fls. 211/212 foram devolvidas pelo 

Correio com informação de "Desconhecido" (fls. 213/214), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330180 Nr: 26437-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBS, HSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Posto isso:I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 

98), podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição 

inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - ARBITRO os 

alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos (deduzidos o imposto de renda e previdência social – 

descontos obrigatórios) do requerido a título de pensão alimentícia, além 

da manutenção do pagamento do auxílio-creche, plano de saúde e plano 

odontológico em favor do filho menor, a serem pagos pelo requerido.V - 

OFICIE-SE a empresa denominada Banco do Brasil, no endereço constante 

à fl. 23, para que proceda com o desconto mensal dos valores a título de 

pensão alimentar em favor do menor Heitor Sobral de Aguiar, no valor 

acima mencionado, depositando na conta bancária da requerente.VI – 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de manutenção da posse do 

veículo Ford/KA, placa QBG6574, ante a ausência dos requisitos legais.VII 

– No mais, DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.VIII – CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 303200 Nr: 5066-46.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADO, DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Alecir Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro nos artigos 615 c.c 611, ambos do Código de 

Processo Civil, e verificando a ilegitimidade ativa da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do mesmo codex.Proceda-se com a correção do valor da 

causa, devendo passar a ser de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais).Pelo princípio da causalidade, condeno o requerente no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento 

da ação, o que faço com fundamento no § 2º, do art. 85, do CPC.Todavia, 

não obstante a sucumbência que é imposta à parte requerente, por se 

tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento de custas 

e honorários advocatícios, sendo que a cobrança ficará registrada e 

suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12, da Lei 

1.060/50, ou seja, o pagamento de eventuais custas até o momento, ficará 

suspenso e sobrestado até o avento da circunstância prevista no art. 12 

da Lei 1.060/50.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186622 Nr: 4010-17.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALFREDO TOSHIHIDE YASSUE, ANA 

LUCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-se.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação.

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 19223-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 208/208-v, verifico que não restou 

demonstrado nos autos a presença de fatos novos e a juntada dos 

documentos necessários para o deferimento do pleito, motivo pelo qual 

mantenho as decisões de fls. 201/202 e 206/206-v pelos seus próprios 

fundamentos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330180 Nr: 26437-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBS, HSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV - ARBITRO os alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte 

por cento) dos rendimentos líquidos (deduzidos o imposto de renda e 

previdência social – descontos obrigatórios) do requerido a título de 

pensão alimentícia, além da manutenção do pagamento do auxílio-creche, 

plano de saúde e plano odontológico em favor do filho menor, a serem 

pagos pelo requerido.V - OFICIE-SE a empresa denominada Banco do 

Brasil, no endereço constante à fl. 23, para que proceda com o desconto 

mensal dos valores a título de pensão alimentar em favor do menor Heitor 

Sobral de Aguiar, no valor acima mencionado, depositando na conta 

bancária da requerente.VI – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de 

manutenção da posse do veículo Ford/KA, placa QBG6574, ante a 

ausência dos requisitos legais.VII – No mais, DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VIII – CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias(...) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a 

incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.IX – Não havendo acordo entre as partes, 

INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial com as partes e 

com o menor, a fim de verificar a viabilidade de guarda compartilhada ou a 

necessidade/possibilidade de guarda unilateral em favor da genitora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331004 Nr: 680-36.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UADS, ARDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA 

SILVA - OAB:26.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderá ser 

revogado a qualquer tempo.

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

III - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

IV - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323529 Nr: 21413-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação da autora, para que, no prazo 

legal, possa oferecer impugnação à contestação, referente ao respectivo 

feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324264 Nr: 22033-69.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDP, GBDP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 46, que designo o dia 

21/02/2020 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326027 Nr: 23210-68.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo que intimo o requerente na pessoa do seu advogado, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da certidão do 

oficial de justiça fl. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310639 Nr: 11280-53.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ABRAHÃO DA LUZ - 

OAB:26755/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE REQUERIDA, na 

pessoa de seu advogado(a), para que tome conhecimento da decisão 

judicial de fls. 103, abaixo transcrita:

Vistos. DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 10/03/2020, às 16h30min. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem a audiência acima designada, consignando que o não 

comparecimento ou havendo a recusa à depor, ficará sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º, CPC), bem como, para querendo apresentar o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC. A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319293 Nr: 18188-29.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESLEI RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE RODRIGUES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 162/163, que designo o dia 

21/02/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209598 Nr: 1769-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDM, AMB, SDSM, VBDM, MVGADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, Nelson Garcia da Silva Junior - OAB:348.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação dos autores, para que 

conhecimento e cumprimento da decisão, bem como para que possam 

comparecer na audiência designada para o dia 18/03/2020, às 16hs30min, 

para conciliação, a qual se realizará na Sala de Audiências da 2ª Vara 

Cível, referente aos autos acima especificado. Decisão: "Vistos. 

Analisando os autos verifico que o feito tramita há quase quatro anos sem 

que sejam apresentadas as primeiras declarações com os bens 

devidamente regularizados. Desde modo, passo a algumas 

considerações. Como já mencionado por este juízo, nos autos de 

inventário não cabe qualquer discussão acerca de propriedade ou posse 

dos bens do de cujus, devendo estes estar com a propriedade definida e 

regularizada em nome do de cujus, quando do óbito. Quanto aos demais 

bens, havendo divergências acerca da propriedade, devem ser propostas 

as ações pertinentes, pelas vias ordinárias. Outrossim, no que diz respeito 

ao pedido de busca e apreensão nos autos de inventário, entendo que 

não merece procedência, com efeito, conforme já consginado na decisão 

de recebimento da inicial, caso os bens e documentos não sejam 

entregues, deverão ser propostas as ações pertinentes pelos herdeiros. 

Não é demais lembrar que o irmão do de cujus, Sr. Drildo Alves de Melo, 

não é parte neste processo, não havendo que ser deferida busca e 

apreensão em desfavor desde, uma vez que não caberá contraditório e a 

devida ampla defesa. Já no que concerne ao pedido de providências 

quanto a seguro de vida, este também não merece prosperar, 

considerando que esta verba não faz parte do rol de bens a serem 

inventariados, desde modo, cabe aos herdeiros, sentindo-se prejudicados, 

buscar a via adequada para propositura das ações pertinentes. Por fim, 

quanto ao ofício a Delegacia de Tangará da Serra, para informar acerca 

do inquérito policial, vejo que esta medida não condiz com o tramite do 

inventário, devendo a parte buscar a via adequada, até mesmo 

administrativa para conhecimento do andamento do referido inquérito 

policial. Posto isso, indefiro os petitórios e dando prosseguimento ao feito, 

intime-se o inventariante para retificar as primeiras declarações, 

apresentando somente os bens com a propriedade regularizada em nome 

do de cujus, relacionando tanto os bens como as dívidas, todos 

devidamente comprovados documentalmente, conforme determinado à fl. 

255. Sem prejuízo das determinações acima, designo audiência de 

conciliação para a data de 18/03/2020, às 16h30min. Intimem-se todos os 

herdeiros. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se."

 Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276357 Nr: 5971-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELlEN MERIAN DE SOUZA, JOSE FRANCISCO DE 
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SOUZA, HELLEN CRISTINA DE SOUZA, CARLOS CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 

16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos o 

acordo de fls. 83/85 bem como a partilha de fls. 92/94, relativa aos bens 

deixados pelo falecido José Dias de Souza, atribuindo a meação e aos 

herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens 

descritos nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 

663, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286173 Nr: 14032-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Certifico, ante a petição de fls. 787/790 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306087 Nr: 7593-68.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEF, EMFN, MMF, PDDF, MDCDA, LMFB, EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pela falecida 

Eugenia Maria de Jesus, proposta por Edson Emídio Ferreira e outros.Com 

a inicial (fls. 04/08) foram juntados atestado de óbito, documentos 

pessoais do de cujus (fls. 13/15), documentos pessoais dos herdeiros 

(fls. 18/47), com as suas respectivas representações processuais (fls. 

10/11).Apresentadas as primeiras declarações com a partilha amigável 

(fls. 51/56) e juntada de documentos comprobatórios de propriedade do 

bem imóvel arrolado e respectiva matrícula (fls. 62/65).A inicial foi recebida 

à fl. 74, sendo nomeada inventariante a herdeira Luzimar Maria Ferreira 

Borges, conforme assinatura do termo de compromisso (fl. 75).Aportadas 

as últimas declarações com o plano de partilha amigável (fls. 76/85), 

sendo juntada a certidão de inexistência de testamento deixado pela 

autora da herança (fl. 86), as certidões de inexistência de débitos fiscais 

emitidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 

98/100) bem como a Guia de Informação e Apuração do ITCMD expedida 

pela Fazenda Pública Estadual, com a comprovação de isenção do 

referido imposto (fls. 102/106), conforme demonstra a consulta de 

autenticidade (fl. 107).Assim vejo que a homologação do feito é medida 

que se impõe.Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais 

efeitos a partilha de fls. 76/85, relativa aos bens deixados pela falecida 

Eugenia Maria de Jesus, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta benef ic iár ia de just iça 

gratuita.Publique-se...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54582 Nr: 4171-42.2006.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILELLA BONZANINI, VILMA VILELLA 

BONZANINI, REINALDO VILELLA BONZANINI, CELIA TEREZINHA GOMES 

BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARISTIDES BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 613, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148638 Nr: 8541-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO CAMPO NOVO DO PARECIS - OAB:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 127, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152789 Nr: 1451-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM, GSM, LAM, SMMMS, DMM, CYMM, MALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ALEX WILLIAN CANDIOTO - OAB:49.960/PR, BRUNO 

SZCZEPANSKI SILVESTRIN - OAB:39395/PR, Cristiano Ytiro Marques 

Mukai - OAB:, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, Diego 

Marques Mukai - OAB:, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT, Suellen 

Mayumi M. Mukai - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para cumprir integralmente a decisão deste juízo, 

juntando aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, a Guia de Informação 

e Apuração do Imposto Causa Mortis expedida pela Fazenda Pública 

Estadual bem como as certidões de inexistência de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, relativas ao de cujus e a empresa TCI-Tangará Cereais 

Industrializados Ltda.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 291 de 743



 Cod. Proc.: 281951 Nr: 10591-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HIABS, HLDAB, LADABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL XRUZ DIAS - 

OAB:19538/0 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DOS TERMOS DA 

DECISÃO DE FLS,34 A SEGUIR TRANSCRITA:"Vistos.Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 11/02/2020 às 

13h50min.Cite-se o Requerido no endereço informado, e, intime-se a 

representante da requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia.Consigne-se no mandado, que caso na audiência não tenha 

acordo, poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169995 Nr: 11111-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:23393-O, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da devolução da carta 

precatória juntada às fls. 103/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206934 Nr: 20519-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente na pessoa do seu advogado para que, 

em 5 (cinco)dias manifeste acerca da devolução de carta precatória 

juntadanos autos às fls. 68/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1083-98.2003.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSN, ASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente na pessoa da sua advogada, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da juntada de fls. 81/81.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que decorreu o prazo no dia 11/11/2019, para a parte executada 

proceder a transferência da propriedde junto ao Detran do veículo, apesar 

de ter sido devidamente intimada da decisão de fls.208 pelo DJE, conforme 

certidão de publicação de fls.209, portanto intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330876 Nr: 536-62.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELSON ANTONIO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

avaliação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Goiás, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315058 Nr: 14742-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SON FLOWER TECNOLOGIA VERDE LTDA, 

BIOENG TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA ME, VALMOR LUIZ FOLLE 

65299035934

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, tendo em vista as cartas de citação terem sido devolvidas 

sem que os requeridos tenham sido encontrados, intimo a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309354 Nr: 10259-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALY LINE FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO COUTO BERNARDES - 

OAB:OAB/MG 63.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Cuiabá-MT.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327897 Nr: 24711-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBIM IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - 

OAB:1542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 15, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331088 Nr: 775-66.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, AGUAS MINERAIS LEBRINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO OLIMPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 07, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro: centro, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar 

referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331096 Nr: 781-73.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, BANCO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 14, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, na Gleba Juntinho, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar 

referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329231 Nr: 25688-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ASTORGA-PR, ERNA STAHL ROSELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CERRATE ROSELLA, ESPOLIO DE 

MARTIN CELIO ROSELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID SOARES BEIENKE - 

OAB:56.765-PR, LOURIVAL DE MOURA - OAB:3.650-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 32, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137308 Nr: 7642-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA, LEONICE PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, RENATA MACHADO BORGES - OAB:14079 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 Certifico e dou fé, ante a devolução da carta precatória de fls.245/248, 

que em cumprimento ao art. 162, § 4º do CPC, Item 2.17.4 – VI da CNGCJ e 

Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 7.4.1, primeira parte, impulsiono os 

presentes autos, a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121908 Nr: 1000-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME, ILDA MARIA PEGORINI, IMARY ANA PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Certifico que ante o decurso do prazo de suspensão, intimo a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212151 Nr: 3784-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FARIAS RIBEIRO, MARIA REGINA RODRIGUES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANO ESTEVES DE JESUS, 

NAIR CARDOSO, LUCAS ESTEVES DOS REIS, MARCOS ESTEVES DOS 

REIS, ZILA LOPES DOS REIS, SIMEIRE LOPES DPS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória de fls.155/158, ter sido 

devolvida, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308167 Nr: 9257-37.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSICLEIA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, ante o teor da certidão do oficial de justiça retro, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

7.4.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora para 
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se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320117 Nr: 18845-68.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA FERNANDES ONÇALVES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, ante o teor da certidão do oficial de justiça retro, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

7.4.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora para 

se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123068 Nr: 2121-04.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALVA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

CLAUDIO BRANDÃO CANUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELA MARIA RIVALTA E 

SILVA MATIAS - OAB:12076, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Processo n.º 2121-04.2010 – Cód.123068

VISTOS.

Tendo em vista a manifestação de fls. 185, nomeio outro perito, a Dra. 

Helia Aparecida Vexel Fontes , para realizar o ato pericial, devendo a 

mesma ser intimada no endereço na Av. Mario Palma, 268 1504, Jardim 

Mariana, Cuiabá-MT, Cep 7804-640, nos mesmos termos já determinados 

no feito, consoante decisão de fls.167/168.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2019.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 329442 Nr: 25844-37.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 25844-37.2019 CÓDIGO 329442

VISTOS

Compulsando os documentos para analise da liminar pretendida, verifico 

que não consta nos autos documento como o Comunicado de Acidente de 

Trabalho - CAT.

Isso porque tal providência é indispensável a comprovar até mesmo a 

natureza do beneficio previdenciário requerido, bem como delimitar a 

competência para julgamento, preservando o juiz natural. Vejamos:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE 

INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o 

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Unaí/MG e o Juízo Federal do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Unaí - SJ/MG, em ação ajuizada com o objetivo 

de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho. 2. A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "o 

acidente sofrido por trabalhador classificado pela Lei previdenciária como 

segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não 

configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de 

benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça 

Federal". 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a 

competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Subseção Judiciária de Unaí/MG, o suscitado. (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; CC 161.458; Proc. 2018/0265015-0; MG; Primeira Seção; Rel. Min. 

Herman Benjamin; Julg. 28/11/2018; DJE 17/12/2018; Pág. 1511)"

Assim, intimo para emenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento em caso de inércia.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 320904 Nr: 19515-09.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 320904

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por Manuel Messias de Oliveira em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que o a parte autora possui 56 (cinquenta e 

seis) anos de idade, ocorre que no ano de 2012, o periciando sofreu um 

acidente automobilístico, vindo a fraturar a perna direita, ossos da tíbia e 

fíbula, sendo submetido à cirurgia ortopédica, e no ano de 2017 veio 

sofrer um queda que ocasionou na fratura de diáfise da tíbia.

Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

O requerente compareceu ao Núcleo de Apoio à Coordenação dos 

Juizados Especiais Federais, a qual fora realizada uma perícia com a 

médica Denise Lima de Oliveira, em fls. 65/67.

Através da decisão de fls. 71/72 foi recebida a inicial, deferimento à 

antecipação da tutela apreciada e consequentemente, determinada a 

citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 74/79, requerendo a improcedência da demanda, a qual fora 

impugnada pela parte autora em fls. 96/98.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a solicitação de nova perícia somente pelo fato 

da análise não ter sido favorável a autora não são fundamentos 

suficientes para serem deferidos ou mesmo complementados.

Ademais, o parecer da profissional, como é sabido, não vincula o juízo, 

razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

No que tange a concessão da tutela, vislumbro nos autos que não há 

necessidade de novas provas para o regular prosseguimento da 

demanda, motivo pelo qual passo a analise do mérito da ação, com 

julgamento antecipado, como dispõe o artigo 355, do NCPC.

No que atine ao mérito, a requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedida de exercer 

sua atividade profissional, e subsidiariamente, pleiteia a concessão do 

auxílio-doença.
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Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença 

quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença.

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, mister a autora da demanda comprovar a condição de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, 

que embora realmente o autor tenha algumas patologias que prejudiquem o 

seu labor, a incapacidade presente é PARCIAL e PERMANENTE, de modo 

que pode trabalhar em serviços que não exijam esforços físicos, visto que 

fora apresentado prognóstico de recuperação, conforme salientado pelo 

médico perito.

Entretanto denota-se que a parte autora já apresenta idade avançada e 

vem sofrendo com a patologia desde 2012, e, até o momento não obteve 

poucas melhoras em seu quadro.

Em ato contínuo a de se repassar que a profissão exercida pelo 

peticionante necessita de grande esforço físico e braçal, atividades que 

atualmente são impossíveis de serem efetuadas pelo requisitante.

Assim, devido à idade avançada, sua situação socioeconômica, bem como 

sua pouca capacitação para o mercado de trabalho, já que sempre 

realizou atividades braçais e físicas, a de se reconhecer que dificilmente 

conseguirá sua reinserção para trabalho.

Desta feita, mostra-se devida a concessão da aposentadoria por 

invalidez.

 A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do 

segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).“AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA PORTADORA DE SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. 

PERITO OFICIAL QUE APONTA A INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA 

PARA A ATIVIDADE HABITUAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES 

QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA 

MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO 

IMPROVIDOS. "A aposentadoria por invalidez é concedida ao obreiro que 

sofreu incapacidade permanente para o trabalho. Nos casos em que o 

acidente não tenha gerado incapacidade absoluta, é devida a 

aposentadoria por invalidez se a doença resultante do infortúnio acarretar 

extrema dificuldade para o exercício de qualquer atividade remunerada, 

ante a inexistência de outro benefício capaz de reparar, com a necessária 

eqüidade, o dano sofrido." (AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 

20.03.2007). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO 

IGP-DI ATÉ JULHO DE 2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES 

DA SUA ENTRADA EM VIGOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO 

STF. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS 

PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - 

STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/09/2011, Primeira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 317732 Nr: 17034-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE LIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal Processo n.º 17034-73.2019 (Cód. 317732)

VISTOS, ETC.

 Cumpra-se integralmente com o determinado em fls.232.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145327 Nr: 4998-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCAÇÃO 

ASHBELL GREEN SIMONTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 Autos n.º - 4998-43.2012 – Cód. 145327

VISTOS.

Perscrutando os autos verifica-se que houve o bloqueio de valores, 

garantindo parcialmente a presente execução.

Após, nas fls.148, o exequente pleiteou pela conversão em renda do valor 
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bloqueado em favor da União.

Deste modo, defiro o pleito de fls.148, determino a conversão em renda da 

União da penhora de fls.144/145, por das GPS de fl.149.

Após, manifeste-se a parte exequente em relação ao debito remanescente 

e prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 10 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181697 Nr: 23810-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL XAVIER DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

EDILSON LUIZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 Processo n.º 23810-65.2014 (Cód. 181697)

VISTOS, ETC.

Intime-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se 

em prosseguimento.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137355 Nr: 7719-02.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMY DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7719-02.2011 (Cód. 137355)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via 

de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumbrir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171124 Nr: 12546-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE RIOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12546-51.2014 - Código 1711124

VISTOS, ETC.

Inicialmente, é importante destacar que embora nos autos tenha sido 

determinada a implantação do benefício em sentença, a autarquia tem-se 

tornado inerte e consequentemente, não tem cumprido com a 

determinação deste juízo.

Assim, nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida 

a implantação/manutenção do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 No mais, cumpra-se com as demais determinações retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 100076 Nr: 7149-55.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7149-55.2007 (Cód. 100076)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 205/207 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumbrir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152210 Nr: 827-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 827-09.2013.811.0055 – Cód.152210

VISTOS.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, II), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis, vindo-me conclusos na sequência para 

deliberação.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149512 Nr: 9484-71.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVO IDELFONSO BULIGON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9484-71.2012 (Cód. 149512)

VISTOS, ETC.

À vista da renúncia ao mandato pelo patrono da parte autora (fls. retro), 

intime-se pessoalmente a requerente para, querendo, constituir novo 

advogado e dar andamento útil ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 14 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123757 Nr: 2778-43.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - CAMPUS TANGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988-MT, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - 

OAB:9.851-MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTOS

Aguarde-se no arquivo provisorio o julgamento do Recurso Inominado 

noticiado, uma vez que após o declinio da competência da Turma 

Julgadora do E. TJMT , para a Turma do Juizado Especial, os autos fisicos 

foram para cá remetidos, porém a causa ainda não teve o transito em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 328748 Nr: 25336-91.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1 - Inicialmente, deve a inicial ser emendada pela parte autora, a fim de que 

se atenda ao prescrito pelo artigo 319 do CPC.

2 - Ainda, deve no mesmo prazo efetuar o pagamento das custas e 

demais despesas processuais.

Intime-se via DJE, devendo a emenda se proceder no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial em caso de inercia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152952 Nr: 1617-90.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF, VINICIUS 

DALL'COMUNE HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Lucas Dall Comune Hunhoff e 

Vinicius Dall Comune Hunoff na presente Ação Anulatória de Débito 

Fiscal.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do requerido, estes últimos no 

percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, 

do NCPC.No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Dispensado a 

remessa necessária, com fulcro no artigo 496, §3º, II, do CPC.Publica-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, arquive-se. Tangara da Serra 

- MT, 13 de Janeiro de 2020.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268005 Nr: 30910-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANGELO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIANE FORCELINI, 

para devolução dos autos nº 30910-66.2017.811.0055, Protocolo 268005, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124308 Nr: 3292-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAUDETE MALAQUIAS DO NASCIMENTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153605 Nr: 2251-86.2013.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DONIZETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162093 Nr: 13187-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GONZALES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268292 Nr: 31443-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Procedo a intimação do Executado acerca do alvará expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242177 Nr: 10526-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRANDA AUTOMOTORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 Procedo a intimação do Executado acerca do alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125426 Nr: 4404-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINA FERREIRA PEGO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-oab MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que cosiderando o pedido do destaque dos honorários 

contratuais de fl. 131, nos termos da decisão de fl. 129, intimo a parte 

autora para que proceda com a juntada do competente contrato de 

honorários, cumprindo assim o disposto no art. 22, § 4º da Lei n. 

8.906/1994.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295452 Nr: 21439-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA RODRIGUES CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 (...).Desta forma, acolho em parte os presentes embargos declaratórios a 

fim de se retificar o erro material existente, passando a fazer parte 

integrante da sentença de fls. 137/139/v o seguinte dispositivo:“[...] Por 

fim, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do §2º do art. 85, CPC.”Quanto ao mais, a sentença 

permanece inalterada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 323450 Nr: 21387-59.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de alienação fiduciária 

colacionado às fls. 19/20 é apócrifo, estando ausente ainda o termo de 

adesão do requerido as cotas do consórcio inadimplido.

Portanto, intime-se o requerente para apresentação do contrato de 

alienação fiduciária e termo de adesão ao consórcio firmado pela 

requerida, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 313080 Nr: 13115-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado à fl. 18, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, 

inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por 
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conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas processuais pela parte autora.Ante a 

inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124422 Nr: 3417-61.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT

 (...).Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls.425/426).Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pela executada, nos 

moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em 

favor do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes 

outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para 

atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída 

no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na inexistência de 

recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria: a) a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do 

CPC; b) inclusão do nome do executado perante o cadastro de 

inadimplentes por meio do sistema conveniado SERASAJUD.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.Sem prejuízo, considerando o trânsito em 

julgado da sentença retro e o bloqueio parcial via Sistema Bacenjud de fl. 

77/78, proceda-se a expedição de alvará judicial dos valore vinculados 

aos autos em favor do exequente atentando-se a Secretaria à conta 

indicada em fl.424/v e os poderes outorgados na procuração.Às 

providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121688 Nr: 786-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL 

CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLAVIA 

CRISTINA BORGES CASETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, GILDO CAPELETO - OAB:7288

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movida por Banco da 

Amazônia S/A em face de Roberto Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino 

Ferreira, Joaquim Casetta Ferreira e Flávia Cristina Borges Casetta 

Ferreira, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Às fls. 400/404 a exequente informou que as partes celebraram acordo 

amigável e que o os débitos foram ;

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.[

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se o levantamento da penhora de fl. 149.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas e despesas remanescentes, se houver, pelos 

executados.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153720 Nr: 2381-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOLANDO DE CASTRO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ WADHY REBEHY - 

OAB:174.491 OAB/SP

 Vistos.

Considerando que a penhora sobre valores restou frustrada (fls. 

309/311), defiro o pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) 

executado(s), via RENAJUD.

 Sobressai-se dos extratos das restrições, o veículo encontrado possui 

restrições de alienação fiduciária e restrições judiciais, conforme extratos 

anexo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido quedando-se o exequente inerte, 

cumpram-se as demais determinações do despacho de fl. 309.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158384 Nr: 6982-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER EUGENIO MUNHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA - 

OAB:OAB/SP: 108273, POMPÍLIO C. DE ARAÚJO NETO - 

OAB:271.659/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos,

Considerando o expresso interesse do exequente na penhora dos 

veículos encontrado via sistema Renajud, Lavre-se por termo nos autos a 

penhora dos veículos, indicado pelo exequente à fl. 176 (artigo 845, §1º, 

CPC), procedendo-se a inclusão da restrição de transferência e penhora 

junto ao sistema Renajud.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias.

Sem prejuízo das deliberações supra, oficie-se ao DETRAN/MT para que 

informe as instituições financeiras responsáveis pela alienação fiduciária 

no veículo FIAT/PALIOATRACTIV 1.0, placa QBK1925 e motocicleta 

KASINSKI/SETA 150, placa NJA4003, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, oficiem-se às instituições financeiras para que preste 

esclarecimento acerca do financiamento, notadamente eventual quitação 

ou o valor do crédito remanescente para quitação do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias; bem como notifique-a da penhora dos autos.

Proceda-se a avaliação dos bens penhorados aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 
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exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

II - Permanecendo silentes as partes, encaminhe os autos a Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138974 Nr: 9416-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil em 

face de Márcio José da Silva Brito, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Após o recebimento do cumprimento de sentença (fl. 189, o exequente 

informou à fl. 212 a existência de valores devidos em favor do executado, 

juntando deposito judicial da quantia apurada à fl. 212/v.

Instado, o executado manifestou concordância com a apuração realizada 

e o depósito judicial realizado pelo exequente, pugnando, assim, pelo seu 

levantamento (fl. 215).

 À fl. 221, expediu-se alvará em favor do executado.

Após, o exequente pugnou pela extinção do feito, dada a satisfação do 

crédito perquirido(fl. 225). Por sua vez, o executado manteve inerte.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas legais 

remetendo-se em seguida ao CAA.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187078 Nr: 4288-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, atualizar o débito 

remanescente e indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito ao prosseguimento da execução.

Após, renove-se a conclusão.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 118.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191232 Nr: 7723-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se o pedido retro, DEFIRO a realização de diligências junto 

ao sistema Renajud.

Sobressai-se dos extratos das restrições dos veículos que o veículo 

I/BMW S1000RR, placa OBB 7860 possui alienação fiduciária, conforme 

extrato anexo.

Desse modo, intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto 

ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido quedando-se o exequente inerte, 

cumpram-se as demais determinações do despacho de fl. 152/v.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198688 Nr: 13749-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SQUINELLO NOGUEIRA & SQUINELLO LTDA 

ME, MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA, ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Vistos etc.,

Inicialmente, tendo em vista a frustração da diligência de avaliação do bem 

(fls. 182/v), bem como do interesse pelo exequente na manutenção da 

constrição, necessário seja procedida a apreensão do bem, nomeando-se 

o exequente como depositário.

Contudo, antes da expedição do mandado, intime-se o exequente para 

indicar a localização atual do bem.

Informada localização do veículo, expeça-se o competente mandado de 

busca e apreensão e avaliação do veículo penhorado em fl.153.

Procedo ainda com a inserção de restrição de circulação no veículo 

penhorado junto ao Sistema Renajud.

Realizada a apreensão e avaliação do bem, intime-se o executado e após, 

oportunize-se manifestação exequente quanto ao interesse na 

adjudicação ou designação de hasta pública.

Com as manifestações, concluso para deliberação.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55267 Nr: 4832-21.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA - COMAJUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA MASTER PÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 Vistos,

Em complementação ao despacho retro, designo data de 25 de março de 

2020, às 14:00 horas-MT, para realização da audiência de conciliação, 

cujo ato deverá ser realizado na sede deste Juízo.

Intima-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222672 Nr: 12171-79.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, FABIOLA MESQUITA - OAB:23926-A, LUCIANA 

SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25.276-PR

 (...).Outrossim, nos termos do artigo 523 do CPC, intime-se ainda o 

executado ainda para pagar a condenação referente ao preceito 

cominatório da fase de conhecimento (R$ 30.000,00), honorários de 

sucumbência (R$ 15.370,50), custas e despesas processuais (R$ 

1.601,29), totalizando a quantia de R$ 46.971.79, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação.Fica o executado advertido de que, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário da condenação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pela executada, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na inexistência de 

recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria: a) a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do 

CPC; b) inclusão do nome do executado perante o cadastro de 

inadimplentes por meio do sistema conveniado SERASAJUD.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228458 Nr: 17103-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSE WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando as infrutíferas tentativas de citação do requerido (fls. 38, 

62, 66/67, e 101) e o requerimento de fl. 105, defiro a citação por edital do 

requerido Gilmar Jose Weis, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 256 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação, fica 

desde logo nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 308580 Nr: 9589-04.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIAFORES 

OGRAMAC LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMC FERNANDES & CIA. LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, consistente indicação de 

endereço atualizado para cumprimento do mandado de citação pendente 

(fl. 33) ou requerer o que entender necessário ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Informado novo endereço, expeça-se o necessário para cumprimento da 

citação do executado.

Decorrido o prazo, inerte ou solicitadas outras diligências, encaminhe os 

autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 305360 Nr: 7035-96.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI, CLEIDEMAR LEMES 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24.324-MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

quantia depositada junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 

11.285,15 respectivamente, com as correções necessárias em favor dos 

requerentes, Rafael Fernandes Demarchi e Cleidemar Lemes 

Fernandes.Custas pela parte autora, as quais suspensas em razão da 

gratuidade da justiça deferida à fl. 23.Oportunamente, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição, mediante cautelas e 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o . P u b l i q u e - s e ,  i n t i m e m - s e  e  s e 

cumpra.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288484 Nr: 15921-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR SOARES FERNANDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum c/c tutela 

cautelar de exibição de documentos ajuizada por Wilmar Soares 

Fernandes em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 

33.648,16 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis 

centavos), referentes a ativação de diversas contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/37.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando extratos em nome do requerente (fl. 86).

Apesar de devidamente citada (fl. 96), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 101).

Instado a se manifestar (fl. 102), o requerente requereu a aplicação dos 

efeitos da revelia à requerida bem como pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (fl. 104).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela parte 

autora junto à empresa requerida.

Considerando a imprescindibilidade das informações requisitadas junto ao 

Juízo da Comarca da Segunda Vara Cível de Rio Branco/AC, aguarde-se a 

resposta.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, reitere-se ofício, consignando-se 

que se trata de reiteração.

Com as informações, oportunizado manifestação das partes e cumpridos 

todos os atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292350 Nr: 18942-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEZIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277054 Nr: 6630-94.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

II - Permanecendo silentes as partes, encaminhe os autos a Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279152 Nr: 8358-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME, GUSTAVO 

DELGADO SILVA, ADRIANA DELGADO, SERGIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Maxicase 

Máquinas Ltda, em desfavor de Taiamã Rent a Car Ltda. – ME, Gustavo 

Delgado da Silva, Sérgio Antônio da Silva e Adriana Delgado, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 112/114, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, razão pela qual pugnaram por 

sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas e com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda- se os autos até 17/03/2020.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes pelos executados nos termos da clausula 5ª (fl. 113).

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 318646 Nr: 17740-56.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.387/O

 (...).Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de 

hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, 

razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao 

requerido.Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estão os pressupostos processuais de existência 

e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições 

da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido da demanda: I) existência ou não 

de dano moral indenizável; II) extensão dos danos eventualmente sofridos 

pela requerente; III) quantum indenizatório.Considerando que a matéria 

fática permite ampla dilação probatória, defiro a produção de prova oral 

das testemunhas arroladas e a colheita do depoimento pessoal das 

partes.Para tanto, designo o dia 17 de março de 2019, às 14h00min (MT) 

para ter lugar a audiência de conciliação, instrução e julgamento.Faculto 

às partes a oportunidade de ratificar/apresentar o rol de testemunhas no 

prazo do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, devendo os 

patronos se atentarem as diligências e prazos postos no artigo 455, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se pessoalmente as partes para 

comparecimento na audiência.Caso haja carta precatória a ser expedida, o 

prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, providenciando a parte 
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interessada as quantias para as despesas necessárias, bem como o 

cumprimento, sob pena de se declarar encerrada a instrução.Intimem-se 

os nobres patronos judiciais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319433 Nr: 18308-72.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24296/Oab/mt

 intimação do advogados das partes para manifestarem acerca da 

certidao de fls. 300/301, onde as correspondencias referente a intimação 

das partes embargadas foram devolvidas pelo correio com a informação 

recusado, fls. 300 e 301, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 320178 Nr: 18877-73.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

CARVALHO DA SILVA - OAB:26141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Vistos,

Oficie-se ao ao Banco Bradesco para que confirme a existência ou não da 

Transferência indicada a fls. 56 em favor da autora.

Após, oportunizado o contraditório e especificação de outras provas, 

voltem-me conclusos para o saneamento ou julgamento do feito no estado 

em que se encontra.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275176 Nr: 5120-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 INTIMÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO 

APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA AS FLS. 404-426;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 311580 Nr: 12021-93.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIMAR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE LIMIRO HANUM - 

OAB:23150/GO, GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - 

OAB:23.151-GO

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas 

ajuizada por Aguimar Cardoso em desfavor de BRDU SPE Tangará da 

Serra Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 125/125-vº, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, razão pela qual pugnaram por 

sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas, suspenda- se os autos até 15/02/2020.

Honorários advocatícios pelo requerido.

Custas remanescentes dispensadas, conforme artigo 90 § 3° do Código 

de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331123 Nr: 813-78.2020.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES, ARCISIO 

FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA FERNANDES RIBEIRO, JOAO BASTISTA 

DAMAS RIBEIRO, LURDES FERNANDES DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO 

GOMES GRAVA, DALVA DA CUNHA OLIVEIRA, WESLEY ANTONIO DE 

OLIVEIRA, THIELE FERNANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER MOREIRA DA CUNHA - 

OAB:MT/25.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar 

c o p i a  l e g i v e i s  d o s  d o c u m e n t o s  d e  f o l h a s  1 7 v , 

18,18v,19,21v,27v,28,29v,30. no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 18703-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FELIX DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14.259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Cano-as-RS, 

tendo em vista que a citação da parte requerida foi negativa, sendo que o 

oficial certificou que não foi possível proceder a citação da mesma 

conforme certidão do oficial de 167 verso.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250301 Nr: 16876-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DOS SANTOS NISTRON, SALETE DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para: a) CONDENAR o réu EDILSON DOS SANTOS NISTRON 

como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 

ABSOLVÊ-LO da prática do artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006; b) 

ABSOLVER a acusada SALETE DE MIRANDA, dos crimes imputados na 

peça persecutória, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso V, 

do Código de Processo Penal (por não existir prova de ter a ré concorrido 

para a infração penal).DOSIMETRIADO ACUSADO EDILSON DOS SANTOS 

NISTRON...Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento 

e diminuição, fixando a pena definitiva de EDILSON DOS SANTOS 

NISTRON em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 

estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário 

mínimo vigente, à época dos fatos.Para a fixação do número de dias-multa 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da 

Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a 

situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, 

todos do Código Penal.Rememore-se que a causa de diminuição de pena 

prevista pelo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da 

quantidade expressiva de drogas apreendida.Em vista do disposto no art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, 

não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em 

vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da 

suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 

também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.Em razão do 

regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu, concedo-lhe o direito 

de recorrer em liberdade...T, 20 de janeiro de 2020.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6182-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Paulo Sergio Romão, Cpf: 02495966950, Rg: 75936923 

SSP PR Filiação: Neuza Jesus Romao, data de nascimento: 05/08/1978, 

brasileiro(a), natural de Ivate-PR, solteiro(a), Endereço: Rua 07, Esquina 

Com A 72, N. 704 W, Bairro: Jardim San Diego, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:constituir novo Patrono aos autos, no prazo de 10 (dez) dias ou 

informar ao Sr (a) Oficial(a) de Justiça o desejo de ser assistido pela 

Defensoria Pública, sendo os autos remetidos aquela entidade, caso 

decorra o prazo e não o constitua.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código nº: 127233 Nos termos do artigo 422 do CPP, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até no máximo de 05 (cinco) 

dias, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, MT, 17 de outubro de 2019 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174797 Nr: 16723-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Luiz da Costa Leite, Cpf: 00072883103, Rg: 677171074 

CNH MT Filiação: Oridio da Costa Leite e Claudete Barbosa Leite, data de 

nascimento: 14/06/1983, brasileiro(a), natural de Dois vizinhos-PR, 

casado(a), Endereço: Rua 15, N. 2460-W, Bairro: Vila Esmeralda, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu LUIZ DA 

COSTA LEITE, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 244-B, caput, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. DOSIMETRIA Do crime previsto pelo art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/2006. Analisando as circunstâncias judiciais 

insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: o delito apresentou 

culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes 

criminais; a quantidade da droga apreendida demonstram, por si só, 

reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena, contudo, não 

será valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, 

próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a 

valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as 

consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, 

de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, 

nada tendo a valorar.

 Dessa forma, verificando-se que inexiste circunstância judicial 

desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 

(cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa 

ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos 

fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo 

cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à 

época dos fatos. Na terceira fase da dosimetria da pena, se faz presente 

uma causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 

11.343/03, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo 

referido dispositivo, diminuo a pena em seu patamar de 2/3 (dois terços), 

tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao 

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecendo 

cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à 

época dos fatos. Para a fixação do número de dias-multa foram 

analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 

11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação 

econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do 

Código Penal. Do crime previsto pelo art. 244-B, caput, do ECA. A pena 

prevista para esta modalidade de delito é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de 

reclusão. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, depreendo que: a culpabilidade do acusado deve ser tida 

como normal a espécie; o réu não exibe maus antecedentes criminais; 

inexistem elementos para se aferir sua conduta social; da mesma forma, 

não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado; 

as circunstâncias do delito devem ser tidas normais à espécie; os motivos 

do delito devem ser tidos como próprias do tipo; as consequências do 

ilícito não extrapolam a normalidade da figura típica; o comportamento da 

vítima em nada influenciou na prática do delito. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria não 

concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual 

mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

 Por fim, na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou de 

diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão 

pela prática do delito de corrupção de menores prevista no artigo 244-B do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente. Do concurso material de crimes 

(Art. 69 do CP) Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do 

Código Penal (concurso material), fica o réu LUIZ DA COSTA LEITE 

condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, correspondentes a 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à data dos fatos. Em 

vista do disposto no art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal, o réu deverá iniciar 

o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em 

REGIME ABERTO.

Sob os fundamentos acima enunciados, igualmente é cabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com 

base no art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena do réu 

por duas restritivas de direito, a serem especificadas em audiência 

admonitória. Havendo a substituição, não há falar em suspensão 

condicional da pena (art. 77, III, do CP). O condenado poderá apelar em 

liberdade, tendo em vista que foi fixado o regime aberto para início do 

cumprimento da pena. Do perdimento dos bens apreendidos. A respeito da 

apreensão de bens, os artigos 62 e 63 da Lei 11.343/2006 dispõem, 

respectivamente:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios 

de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 

Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de 

polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de 

legislação específica.” “Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz 

decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, 

sequestrado ou declarado indisponível.” No caso em apreço, restou 

demonstrado por meio dos depoimentos dos policiais e demais provas 

coligidas nos autos que o acusado, de fato, praticava a mercancia das 

substâncias espúrias, evidenciando, portanto, prejuízos à sociedade e os 

enormes males à saúde e à entidade familiar. Logo, nos termos do art. 63 

e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento de alguns bens e 

objetos apreendidos listados no termo de apreensão de fl. 23, que deverá 

ser efetivamente cumprido após o trânsito em julgado da presente 

sentença: a) Determino o perdimento dos valores apreendidos à fl. 23 e 

depositados à fl. 25, os quais devem ser transferidos para o FUNAD – 

Fundo Nacional Antidrogas, consoante art. 63, caput e §1º, da Lei 

11.343/06; b) Com relação às substancias entorpecentes apreendidas à fl. 

23 poderá a Autoridade Policial optar em proceder de acordo com o art. 

1.498, §2º, da CNGC ou ainda, de acordo com os arts. 50 e 50-A da Lei de 

Drogas; Com relação à motocicleta apreendida às fl. 23, registro que já 

fora restituída ao acusado conforme auto de entrega de fl. 38, motivo pelo 

qual deixo de declarar o seu perdimento. Isento o réu do pagamento das 

custas e despesas processuais. Oportunamente, após o trânsito em 

julgado, tomem-se as seguintes providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados. b) Expeça-se guia de 

execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado 

apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória. c) 

Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

d) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão. e) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 320686 Nr: 19324-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CORRÊA BRAGA 

FILHO - OAB:16.482

 Autos nº: 19324-61.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 320686.

Vistos etc.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e, por 

consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 

de fevereiro de 2020, às 15h30min.

2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia, REQUISITANDO-O junto à Direção do CDP local.

3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na exordial (fls. 07) e na resposta (fls. 87).

3.1) Tratando-se de testemunhas servidores públicos (investigadores de 

polícia), COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servirem, na forma 

do art. 221, § 1º, do CPP.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207190 Nr: 20738-36.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIA APARECIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA RÉ, PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 326779 Nr: 23827-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ITAPEMA-SC, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, JOSE DIOGO DUTRA FILHO - OAB:OAB/MT 12.960

 Autos nº: 23827-28.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 326779.

 Vistos.

 1) Diante do teor da petição de fls. 20, não obstante os documentos de 

fls. 21/24 demonstrem que as passagens da testemunha foram adquiridas 

um dia após sua intimação para comparecer à presente audiência, a 

determinação de sua condução coercitiva, na data já aprazada, restaria 

infrutífera, razão pela qual, REDESIGNO o dia 18 de fevereiro de 2020, às 

14h10min, para oitiva da testemunha de defesa Soraya Becker Lorenzetti 

Anibale, que dever ser INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, 

sob pena de condução coercitiva.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a redesignação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 330814 Nr: 501-05.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, MINISTERIO 

PUBLICO SÃO JOSE DO RIO CLARO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOHN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BARBOSA - 

OAB:26819

 Autos nº: 501-05.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 330814.

 Vistos.
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 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réus Elton John Nunes da 

Silva, para o dia 28 de abril de 2020, às 13:00 horas, devendo o mesmo 

ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, 

sob pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 215594 Nr: 6502-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos etc.

1) Diante do teor da certidão de fls. 159, onde foi certificada a 

intempestividade do recurso interposto pela defesa técnica do réu Eliel 

Maciel da Silva (fls. 146/158) e, considerando ainda que o réu manifestou 

expressamente o desejo de NÃO recorrer da sentença (fls. 145) aliado ao 

fato de que não foram apenas as razões recursais apresentadas 

intempestivamente e sim o próprio recurso, NÃO RECEBO o recurso de 

apelação de fls. 146/158.

2) No mais, CUMPRA-SE, integralmente, a sentença de fls. 132/139-verso.

 3) INTIME-SE a Defesa do réu acerca da presente decisão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SERVINO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PROCESSO n. 1000108-63.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

SERVINO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA MARIA 

VIEIRA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 25/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-03.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA CICERA 

BEZERRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 25/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

ELAINE ANDRADE DE MELO OAB - 044.129.831-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (INTERESSADO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000114-70.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELAINE 

ANDRADE DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

GOMES DALLAZEM POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 29/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 25/06/2020 10:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VERCIANO NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, vislumbro 

a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de 

urgência. O reclamante informa na inicial que mesmo após o julgamento 

proferido nos autos do Processo n. 8012415-66.2016.011.0055 (onde foi 

reconhecida a transferência de propriedade do bem e determinada a baixa 

definitiva do veículo, tendo em vista as provas de que o móvel em questão 

foi submetido a um sinistro que veio a torná-lo inutilizável há mais de 20 

anos), o Estado de Mato Grosso manteve seu nome inscrito em dívida 

ativa por dívida de IPVA dos anos de 2014, 2015 e 2016. É fato que no 

citado processo o Estado de Mato Grosso não figurou no polo passivo, 

razão pela qual não recaiu sobre ele nenhuma obrigação, em razão dos 
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limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), pelo qual a sentença 

faz coisa julgada entre as partes, não podendo prejudicar terceiros (art. 

506, CPC), fato que aparentemente motivou o reclamante a promover a 

presente ação. Por outro lado, é incontroverso que houve a declaração 

judicial, já transitada em julgado, de perda do veículo, não havendo que se 

falar, consequentemente, em cobrança de IPVA após a data do fato. O 

Decreto nº 1.977/2000 dispõe em seu artigo 35-B que os débitos de IPVA 

relativos a veículos objeto de perda total serão cancelados a partir da data 

do evento. Além disso, o § 1º do mesmo artigo condiciona o cancelamento 

do débito à comprovação da baixa do veículo no cadastro específico no 

DETRAN-MT. Embora seja fato que os documentos anexados à petição 

inicial indiquem que o DETRAN promoveu a baixa apenas em 28.11.2019 

(ID 27962268, Processo n. 8012415-66.2016.8.11.0055), portanto após o 

lançamento dos débitos tributários e protesto das CDAs n. 20192867540, 

20192105963 e 20191449144, a lei de regência é clara ao dispor que o 

imposto é inexigível a partir da data do evento. Nesse aspecto, tendo o 

Detran realizado a baixa definitiva, independentemente de quando, deveria 

de pronto comunicar ao titular do imposto em questão para que tomasse 

as medidas necessárias para cessar as cobranças do referido tributo 

relativas a fatos geradores ocorridos após o sinistro. A jurisprudência é 

iterativa no sentido da inexigibilidade do tributo desde a ocorrência do 

evento, inclusive, em alguns casos, dispensando a exigência de 

comunicação ao DETRAN. APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência 

de débito – IPVA - Comprovação de que o veículo, ante o sinistro, teve 

perda total – Falta de comunicação ao DETRAN – Desnecessidade – 

Comunicação que possui natureza meramente declaratória – O 

contribuinte do IPVA é proprietário, conforme o nome que consta no 

cadastro do registro de órgão administrativo de trânsito no dia 1º de 

janeiro – Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJSP; Apelação Cível 3023902-17.2013.8.26.0602; Relator (a): Vicente de 

Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central 

- Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019) O entendimento 

nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador do tributo em 

questão (IPVA) decorre da propriedade do veículo. Consequentemente, 

considerados inexigíveis os débitos posteriores ao evento, ilegítimo se 

mostra o protesto do título de débitos tributários lançados nesse período. 

O perigo da demora evidencia-se pelo fato de que a manutenção do 

protesto gera abalo de crédito, aliado ao fato que o reclamado poderá 

lançar novos débitos referentes ao veículo em discussão. Presente, pois, 

o fundado receio de dano de difícil reparação. Verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade das medidas ora determinadas, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo 

aos reclamados. Por fim, deve ser indeferido o pedido de urgência com 

relação à produção de efeitos ao DETRAN/MT, uma vez que já há 

determinação judicial transitada em julgado nesse sentido nos autos do 

Processo n. 8012415-66.2016.8.11.0055. Com essas razões, presentes 

os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da 

cobrança e exigibilidade de todo e qualquer tributo, taxa (administrativa ou 

tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, 

cujo fato gerador tenha ocorrido após a ocorrência do sinistro (dia 

22.01.1996), vencidos ou vincendos, bem como para determinar o 

cancelamento do protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente 

com relação aos débitos objeto da presente demanda. Expeça-se 

mandado ao cartório de protestos, para baixa. Não obstante se trate, 

claramente, de inscrição decorrente do protesto, cuja exclusão será 

consequência direta do cancelamento daquele, determino também a 

expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para exclusão do 

nome do reclamante de seu cadastro. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S & E PASSARELLI TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELLE DE SOUZA MENEZES OAB - SP405036 (ADVOGADO(A))

VALDIR CARLOS JUNIOR OAB - SP378744 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO, novamente, a Advogada LAÍS MACHADO LUCAS, OAB/RS 

60.136 para regularizar a sua HABILITAÇÃO nos autos, no prazo legal, 

sob pena de não conhecimento dos atos praticados, ressalto que 

HABILITAÇÃO no sistema difere de Representação Processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 003/03/2020 09:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 16/03/2020, às 13H30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YALEN THIAGO SOUZA WONSOSCKY DUARTE (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/03/2020, às 09H00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-32.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-32.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:THIAGO DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAYNE ANDRADE 

COTRIM ARANTES, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 29/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LEANDRO BORGES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002086-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A certidão do ID 28254067, informa que decorreu o prazo de 

manifestação do executado acerca do bloqueio realizado do ID 24095007. 

Contudo, não há nos autos qualquer prova da sua intimação. Embora o 

executado tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, havendo 

penhora de bens, é necessário, na fase de cumprimento de sentença, que 

seja o devedor intimado na pessoa do advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, conforme disciplina do art. 854, § 2º, do CPC. Assim, antes 

de deliberar sobre o pedido de levantamento do ID 24487912, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. A intimação poderá ocorrer 

por qualquer meio, devendo ser utilizado aquele que for mais célere 

(correspondência, ligação telefônica, mandado, etc.). Saliento desde já 

que deverá a Secretaria observar o disposto no art. 19, § 2º, da Lei nº 

9.099/1995, de modo que, caso o ato de intimação expedido no endereço 

do executado informado nos autos seja infrutífero, deverá certificar o 

decurso do prazo para apresentação de embargos. Em seguida, tornem 

os autos conclusos para deliberações sobre o pedido de levantamento de 

valores. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVLIN MICHELI DAHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NARZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-32.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 29/06/2020 16:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002295-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES DE MORAES NETO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, às 14H15MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. DE MORAES NETO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1002296-63.2019.8.11.0055 Valor da causa: R$ 7.689,36 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME Endereço: 11, 1728, W, JARDIM 

ESMERALDA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO 

PASSIVO: Nome: J. P. DE MORAES NETO - ME Endereço: Rua Tiradentes 

com Santos Drummond, S/N, ou Cerâmica Santa Rosa, Ouro Verde, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - 

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 

18/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA 

NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010875-51.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 10 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010875-51.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

 

Certifico da manifestação da Parte Executada, INTIMO a Parte Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão, INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

PAULO SERGIO IGNACIO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-98.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:NAIR BATISTA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ANTONIO BATISTAO POLO 

PASSIVO: PAULO SERGIO IGNACIO - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/07/2020 

Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JONAS SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para informar dados bancários para 

levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-83.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CRISTIANE 

BARROS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ANTONIO 

BATISTAO POLO PASSIVO: VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIAIS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 01/07/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA HELLMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 24/03/2020 09:15MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/03/2020, às 08H45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMYLA CRISTINA SALSA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2020, às 09H30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TANGARÁ DA SERRA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, 

JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELO JUDAI JUNIOR 

PROCESSO n. 1001281-93.2018.8.11.0055 Valor da causa: R$ 2.054,38 
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ESPÉCIE: [Duplicata]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LEITE & ARTERO LTDA - ME Endereço: Rua Dep. 

Hitler Sansão, 170-W, sala 2, centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78070-100 POLO PASSIVO: Nome: FAGNER VIEIRA DA SILVA Endereço: 

RUA E, 2034, JARDIM PRESIDENTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 24/03/2020 Hora: 09:45MIN 

NO ENDEREÇO ACIMA INFORMADO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. TANGARÁ DA SERRA, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 30/04/2020 09:15 MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SERVINO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 
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CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDES PONSO OAB - 006.848.851-31 (REPRESENTANTE)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 26465472. Promova-se a retificação do polo 

ativo, na forma requerida. No mais, recebo a petição inicial, tendo em vista 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYA DANIELLE GONCALVES DE OLIVEIRA DA TRINDADE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS BARRETTO OAB - SP349713 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência almejada. A reclamante não anexa aos autos nenhum documento 

médico indicando a urgência ou emergência do procedimento solicitado; 

sequer indica, na petição inicial, qual o dano potencial que pode resultar 

em aguardar o julgamento do conflito na fase própria, sob cognição 

exauriente. Os documentos juntados pela reclamante demonstram tão 

somente a indicação do procedimento, por razões de “cunho psicológico" 

(Id 24467497). Não há, no entanto, como inferir com segurança qualquer 

prejuízo que indique a necessidade de deferimento da tutela de urgência 

neste momento procedimental. Logo não consta em nenhum dos 

documentos juntados a urgência necessária para o deferimento do pedido 

logo no início do processo. Além disso, ainda há poucos elementos a 

indicar se o tratamento efetivamente é de cobertura obrigatória pela 

reclamada. Consequentemente, o deferimento da pretensão nesta sede é 
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altamente temerário, diante do patente perigo de irreversibilidade da 

medida. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300, do Código de 

Processo Civil de 2015, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA GUGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

IMPUGNAR CONTESTAÇÃO ONO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003835-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LISBOA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003216-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA TAVARES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003482-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO ANIBALE (AUTOR(A))

HELONEIDI ALVES MOREIRA ANIBALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI DA SILVA PEREIRA (REU)

RODRIGO ANTONIO SZABLEWSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DOS EMBARGOS APORTADO AO 

FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001647-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CARNEIRO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 30/03/2020 10:00 

1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004673-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GIRARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Solicito exames antigos e recentes e avaliaçao medica atualizada e 

especializada para concluirmos a pericia medica. Dr. Guido Vaca 

Cespedes CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004365-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MARIA MARQUES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003689-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)
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IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000090-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000090-72.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ROBERTO DE CARVALHO 

ALVES REQUERIDO: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral proposta por Roberto de Carvalho Alves em desfavor de 

Companhia Paulista de Força e Luz, com pedido de tutela de urgência para 

que a requerida proceda à retirada do nome do autor dos cadastros do 

SPC e do SERASA. Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para 

após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo 

da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. Ademais, tratando-se de direitos disponíveis, 

cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa 

de conciliação/mediação designada para a data de 24.03.2020 às 

09h30min, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor 

Público. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida 

à audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Defiro a inversão do ônus 

da prova, ante a existência de relação de consumo, nos termos do artigo 

6º, VIII, do CDC, e determino que a requerida apresente o CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES, que teria originado o débito, até a data 

prevista para a audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO CARDOZO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004380-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que a parte autora juntou aos autos os documentos de 

forma legível, abro vistas a parte ré para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005292-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifeste acerca dos Embargos à Monitória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001202-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASTRAKX WORDS TRADERS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), conforme certidão do 

Oficial de Justiça ID 268761111. Bem como manifeste sobre a certidão 

negativa do oficial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004701-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SIMON (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme certidão do Oficial 

de Justiça ID 27040816.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006225-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIHARDY RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

PAULO DIHARDY RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 
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Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência. (Obs. nos termos do item 4 dos pedidos 

constantes da inicial).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA GRASSI ZAMPIERON (EXECUTADO)

FRANK ZAMPIERON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias dê 

prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005206-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

ARNALDO RAUEN DELPIZZO OAB - MT0004708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FONTANA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: 660,00 (seissentos e sessenta reais), conforme certidão do 

Oficial de Justiça ID 26863149.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005273-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (EMBARGANTE)

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (EMBARGANTE)

ILDA ONESCO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

INTIMO a Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifeste acerca da impugnação aos Embargos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005560-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR GIEHL (REQUERENTE)

SONIA CRISTINA PRATAS (REQUERENTE)

MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR RAFAEL DE LIMA HOLZ OAB - PR77631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MARECO (REQUERIDO)

 

Intimo o autor por seu procurador, para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002746-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107982 Nr: 2822-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS MORAES FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Intimo o patrono da parte autora para comparecer na secretaria da 

terceira vara acompanhado do autor, para colher as assinaturas exigidas 

pela Sra Perita grafotécnica, bem como para o mesmo trazer todos os 

documentos oficiais de identificação que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108867 Nr: 3302-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECANICA COOPERDIESEL 

LTDA, JONAIR DOS REIS DE FRANÇA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o EXEQUENTE para retirar a certidão premonitória em secretaria no 

prazo de 05 (cinco)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003815-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LUCIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 
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no feito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 167542 Nr: 2269-30.2019.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAWID EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

denúncia, para CONDENAR o acusado Dawid Evangelista da Silva, 

qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, 

da Lei n. 11.343/2006.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o 

crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é 

de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes 

e/ou atenuantes de pena. Com efeito, encontro a pena provisória de 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na terceira e 

última fase, considerando que trata-se de réu primário e de bons 

antecedentes, não se dedica às atividades criminais nem integra 

organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º, 

do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.Via de consequência, considerando a 

diversidade de droga e a apreensão de droga sintética, diminuo a pena na 

fração de 1/2 (metade), encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.Fixo 

o regime de pena incialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 

“c”, do CP; e o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época do fato, haja vista a situação econômica 

do acusado.Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, e 

entendendo ser a medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem 

fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.Incabível sursis (art. 

77, do CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115785 Nr: 7118-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA ROSI ANDRE, SUZANA PEDROSO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER as acusadas FATIMA ROSEI 

ANDRE E SUZANA PEDROSO DE OLIVEIRA, qualificadas nos autos, da 

imputação que lhes é feita no presente feito, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Tendo em vista a absolvição das 

acusadas, permito que elas aguardem eventual recurso em liberdade. 

P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, e procedam-se as anotações e 

comunicações de estilo. Após, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003667-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO CAVALCANTE DE QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/11/2019 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 06/11/19 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003667-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO CAVALCANTE DE QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1003667-92.2019.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HELENO CAVALCANTE DE 

QUEIROS Endereço: RUA: SANTA MARIA, 160, RIO VERDE, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A presente INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos 

do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-41.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO OAB - BA4873 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 27/08/2019 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO OAB - BA4873 

(ADVOGADO(A))

 

em anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR KOUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004774-74.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JUNIOR KOUNZ REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os 

elementos coligidos nos autos prescindem de dilação probatória. Não se 

vislumbra a ocorrência de prescrição à pretensão formulada pelo 

reclamante, tendo em vista que, em não havendo prova em sentido 

contrário, o autor tomou conhecimento a respeito da negativação do seu 

nome no cadastro de devedores no dia 25.07.2019. De outro lado, a 

inscrição do nome do reclamante no rol de inadimplentes ocorreu no dia 

17.11.2014, e a propositura da ação ocorreu no dia 26.09.2019. Com 

efeito, o prazo a ser considerado é aquele previsto no artigo 206, § 3º, do 

Código Civil, ou seja, de três, porém, a partir do conhecimento da parte 

autora em relação a efetiva inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, 

cuja prescrição não ocorreu na espécie. Os que instruem a petição inicial 

são hábeis à análise do caso posto em juízo, tanto que possibilitou a 

apresentação de contestação pela requerida, demonstrando, todavia, 

resistência à pretensão da parte autora e conhecimento a respeito do 

objeto da causa. No mérito, embora a relação havida nos autos seja de 

consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, 

não significa decisão automática e favorável à parte autora/consumidora 

na relação havida, sobretudo quando há documentos que devem ser 

analisados estritamente no caso. O reclamante alegou desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, 

sob o argumento de que não contratou os serviços da requerida, razão 

pela qual o apontamento do seu nome no rol de devedores foi indevido. A 

requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as 

partes e coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de telefonia móvel consubstanciado no 

demonstrativo de utilização dos serviços, e contrato assinado pelo 

consumidor que aderiu as cláusulas do serviço e assumiu o ônus quanto 

ao pagamento do serviço contratado. Além disso, existe prova nos autos 

de que o serviço foi utilizado por longo período de tempo mediante, 

inclusive, de pagamentos pelo consumidor, afastando, portanto, hipótese 

de contratação por meio fraudulento. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica que o autor defendeu não reconhecer, 

demonstrou a reclamada que o reclamante está inadimplente com o 

pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço e dos pagamentos realizados, 

e do contrato assinado demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, 

tendo a requerida atuado no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Portanto, nem se cogita a existência de fraude, pois houve a contratação 

do serviço pessoalmente mediante a apresentação de documentos 

pessoais do contratante, demonstrando ser a contratação incompatível 

com a fraude. Aliás, não há informação nos autos de que o reclamante 

tenha perdido ou extraviado os seus documentos pessoais. O histórico de 

faturas acompanhado do contrato do serviço afasta a hipótese de fraude, 

demonstrando, ainda, que os serviços foram utilizados em período 

considerável de tempo, mediante contraprestação do serviço pelo 

consumidor. Importa destacar ainda que o nome do autor permaneceu no 

rol de inadimplentes por período considerável de tempo, sem qualquer 

insurgência. Aliás, existe outros apontamentos em nome do autor, o que 

induz ser devedor contumaz. Legítima, assim, a atuação da reclamada 

inscrever as dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro 

lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a 

requerida, já que tal obrigação não era sua. Por arremate, o reclamante 

não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), pois 

não comprovou a inexistência da contratação do serviço, tampouco 

comprovou o pagamento dos serviços contratados. Por conseguinte, uma 

vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome 

do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 238,08 

(duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, 

há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, 

pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por JUNIOR KOUNZ em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o 

que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de JUNIOR KOUNZ, e CONDENO o reclamante ao pagamento do 

débito R$ 238,08 (duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento da dívida. Além 

disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, 

condeno o reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da 

causa, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais (art. 54 e art. 55 da lei 
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nº 9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual, não significa 

isenção do pagamento da multa por litigância de má-fé e dos honorários 

aqui fixados. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

presente decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza 

Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 25 de novembro de 

2019. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de novembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIETE DA CONCEICAO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 14/11/2019, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004840-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BALBINO NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/11/2019 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/11/19 13:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004840-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BALBINO NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004840-54.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EDUARDO BALBINO NETTO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. As partes vieram aos 

autos e expuseram um acordo em audiência de conciliação em Id. 

26308747. Logo, verifica-se a presença de agente capaz; o objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável; e a forma prescrita ou não defesa 

em lei. Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

26308747, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

27 de novembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003688-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003688-68.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE RODRIGO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos 

etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 24475930). Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 

de novembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005097-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 17H05 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 17:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005590-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARONE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/03/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 06/03/20 15:30
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIETE DA CONCEICAO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que pede deferimento. 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA OAB/MT 13.245

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIETE DA CONCEICAO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F.R. MEDICAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 15h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/03/2020 Hora: 16H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 06/03/20 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003274-70.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JUVENILSON BARBOSA 

REQUERIDO: GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais com 

Tutela Antecipada proposta por JUVENILSON BARBOSA em face de GDA 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (AUTOCAR VEÍCULOS), ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora que adquiriu da requerida, na 

data de 10/01/2019, um automóvel ECOSPORT, marca FORD, ano de 

fabricação 2009, modelo 2009, chassi 9BFZE55P698518954, cor PRETA, 

placa NPM -1196. Alega que, em 25/02/2019, houve a tradição do veículo, 

entretanto, no dia 01/03/2019, o motor do veículo fundiu, razão pela qual o 

automóvel foi levado para o conserto, retornando apenas no dia 

23/03/2019. Todavia, em 30/03/2019, o veículo que foi entregue 

apresentou outros problemas, tendo o autor que levar o veículo 

novamente para conserto, local em que ficou até o dia 23/05/2019, 

voltando, ainda assim, sem o conserto. Assevera que o veículo é portador 

de um grave vício oculto. Requer em sede de tutela de urgência, 

liminarmente, para que o requerido seja compelido a entregar um veículo, 

no modelo compatível com o dela ou carro reserva a expensas da 

demandada para que o autor possa exercer suas atividades diárias. É o 

breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que pretende o 

Autor tutela liminar no sentido de que lhe seja disponibilizado carro reserva 

em virtude do veículo adquirido ter apresentado vício oculto que o torna 

inseguro para utilização. A tutela de urgência é uma das hipóteses de 

Tutela Provisória trazida pelo Novo Código de Processo Civil (artigos 294 e 

seguintes). Se trata de uma modalidade de manifestação judicial analisada 

em uma cognição sumária, sem adentrar ao mérito do processo, tampouco 

aos detalhes das provas. Sendo suficiente uma análise superficial dos 

fatos e provas trazidas aos autos. Para que o magistrado possa conceder 

às partes o uso de tais benefícios, contudo, deverá analisar o 

preenchimento de determinados requisitos legais, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O segundo requisito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, é o tradicional periculum in mora exigido somente para a 

concessão das tutelas provisórias de urgência. Aplica-se a esse requisito 

a máxima do tempo como inimigo, ou seja, o tempo necessário para a 

concessão da tutela definitiva coloca em manifesto perigo a efetividade do 

resultado final do processo. Os dois primeiros, requisitos cumulativos, 

exigidos quando da apreciação do pleito autoral, em sede de petição 

inicial. E aqui, já o primeiro requisito não se faz presente, porque embora 

tenha o autor colacionado diversas mensagens trocadas via WhatsApp, 

dando conta de que o veículo adquirido apresentou problemas diversas 

vezes, não há como se precisar, ao menos por ora, se a pane de seu 

carro, de fato, decorreu de defeito oculto e preexistente à aquisição do 

bem. Cumpre destacar, além disso, que o autor sequer juntou o suposto 

contrato firmado entre as partes. Neste contexto, não parece, a priori, 

plausível que o fornecedor tenha que disponibilizar um veículo reserva 

durante o curso da ação, não se verificando neste momento processual a 

probabilidade do direito. De mais a mais, há que se destacar que autor até 

pode ter prejuízo financeiro e dissabores por permanecer sem automóvel 

até o julgamento final da demanda. Tal fato, entretanto, será levado em 

consideração no caso de procedência da demanda e de eventual fixação 

de indenização por danos morais em desfavor do requerido. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os 

autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. 

CITE-SE o requerido e INTIME-SE a parte autora para comparecer à 

solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 
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instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

julho de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003274-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/03/2020, às 16h30min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001942-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

RICARDO (REQUERIDO)

ITAMAR MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001942-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: OTONIEL DA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ITAMAR MORAES DA 

SILVA, RICARDO Vistos. Intime-se o requerente para fornecer o endereço 

dos requeridos Ricardo e Itamar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação. Juntado aos autos novo endereço, citem-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004232-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE REGINA BOCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004232-27.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA EXEQUENTE: ROSILENE REGINA BOCHI 

Vistos. Considerando a ausência de impugnação à penhora de valores, 

defiro levantamento dos valores depositados nos autos em favor do 

Exequente. Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Antes de 

analisar o pedido de Id. 23161021, intime-se o exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos planilha com demonstrativo do 

valor do crédito atualizado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZENS GERAIS OLOUG EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D PAULA FACIL CONSORCIOS TELEMARKETING EIRELI (REQUERIDO)

CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000304-63.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ARMAZENS GERAIS OLOUG 

EIRELI - ME REQUERIDO: CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - ME, 

D PAULA FACIL CONSORCIOS TELEMARKETING EIRELI, CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos. Pretende 

a autora a rescisão contratual, contudo não juntou aos autos qualquer 

contrato, tampouco suas condições gerais. Sendo assim, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o(s) contrato(s) que 

pretende rescindir e suas condições gerais, sob pena de extinção (art. 

485, I do CPC). Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010633-88.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: THAMARA DE SOUZA RODRIGUES Vistos. O pedido de 

redesignação de audiência resta prejudicado. Portanto, deixo de 

analisá-lo. Intime-se o requerente para fornecer o endereço do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Juntado aos 

autos novo endereço, cite-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ AKEMI NAKAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005202-90.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BEATRIZ AKEMI NAKAMURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o 

prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que 

entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao 

arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do 

polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença. Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a 

condenação em dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento do STJ 

já firmado pela Sistemática de Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o credor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, informando em destaque o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença 

com a expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a conclusão 

(para Análise de Alvará) Havendo oferecimento de bens à penhora e 

concordância da parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual 

alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004433-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIDE MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR 02024645127 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004433-53.2016.8.11.0045. REQUERENTE: RONEIDE MARTINS - ME 

REQUERIDO: FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR 02024645127 Vistos. 

O pedido de redesignação de audiência resta prejudicado. Portanto, deixo 

de analisá-lo. Intime-se o requerente para fornecer o endereço do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. 

Juntado aos autos novo endereço, cite-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/03/2020 Hora: 16H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 06/03/20 16:45

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005634-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MERTENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RF CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 17h.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004692-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA FELISBERTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004692-48.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MARISELMA FELISBERTA DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se o exequente 

para manifestar quanto ao pedido de impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 17h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-33.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORLI ANTONIO SCHSLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 10/03/2020, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MUHAMMAD JABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 29/05/2019, às 15h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MUHAMMAD JABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 23 de janeiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001546-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDNEY PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001546-62.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA 

EXECUTADO: RUDNEY PEREIRA DA SILVA Vistos. Indefiro a citação por 

edital, uma vez que o § 2º do artigo 513 do Código de Processo Civil 

dispõe que “O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo 

Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.” Ora, 

ante tão explícita disposição fica claro que no caso de a parte dispor de 

advogado constituído não se afigurava necessária a sua pessoal 

intimação ou por qualquer outro meio para proceder ao cumprimento 

voluntário do julgado. Na espécie, como se via, na fase de conhecimento 

parte executada já contava com advogado constituído e que, portanto, 

continuaria a representá-lo nas etapas seguintes, conforme previa o § 4º 

do artigo 105 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal anuncia que: 

“Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio 

instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz 

para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de 

sentença.” Quanto a esse aspecto, não havia a informação, só agora 

veiculada, de que o advogado perdera contato com o executado. Afinal, 

cuidava-se de mandado por escrito outorgado e ao qual o advogado não 

renunciou como lhe permitia a lei (artigo 112 do CPC), tendo ele, destarte, 

continuado a representar a mandante. Ademais, embora o Enunciado 37 

do FONAJE autorize essa modalidade de citação na ação de execução, 

trata-se de mera orientação, não possuindo caráter vinculativo. Nesse 

sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 

CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO 

FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se 

de recurso contra sentença (fls. 58/59) que, diante da impossibilidade de 

citação do executado, mesmo após realização de pesquisas através dos 

Sistemas BacenJud e Infoseg, indeferiu o pedido de citação editalícia e 

extinguiu o feito. Alega o autor a possibilidade de citação por edital, com 

supedâneo no enunciado 37 do FONAJE. 2. Nos termos art. 2º da Lei 

9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, 

que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2º do art. 18 da referida 

lei. (...) 3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados 

do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não 

podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da 

legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 

9.099/95 (art. 18, § 2º), não tem aplicação enunciado com entendimento 

diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. 4. 

Anoto foram utilizados os sistemas Bacenjud e Infoseg, na tentativa de 

localizar o endereço do executado/requerido, e que ao autor/recorrente, 
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ciente da dificuldade em localizar o executado, sempre foi dada a 

faculdade de ajuizar a ação executiva perante uma das varas de 

execução de título extrajudiciais de Brasília/DF, de forma que afastada 

qualquer alegação de negativa de prestação jurisdiciona. Extinção do feito, 

nos termos dos artigos 267, III, e 598, ambos do CPC, que deve ser 

mantida. (...) (TJ-DF - ACJ: 20140111171557, Relator: JOÃO LUIS FISCHER 

DIAS, Data de Julgamento: 07/04/2015, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/04/2015 . Pág.: 318) Assim, motivo não há para se realizar citação por 

edital e devolver ao executado o prazo para apresentar impugnação à 

execução. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

realize os requerimentos pertinentes, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005098-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISOM JOSE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 10/03/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 10/03/20 13:30

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004241-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE HENES (REQUERIDO)

ANDREIA SOUZA PRIMO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004241-86.2017.8.11.0045. INTERESSADO: CENTRO EDUCACIONAL 

PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME REQUERIDO: RODRIGO 

JOSE HENES, ANDREIA SOUZA PRIMO CAMARGO Vistos. Realizada a 

penhora do imóvel, intime-se o cônjuge do devedor, se este for casado 

(art. 842 do CPC). A parte credora deverá: (a) providenciar a averbação 

da penhora às margens da matricula imobiliária (artigo 844 e 868,§ 2º do 

CPC), sob pena de terceiros alegarem boa-fé; (b) apresentar cópia 

atualizada da certidão de inteiro teor do imóvel, (c) manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado (art. 880 do CPC), 

sob pena da expropriação tramitar por meio de leilão judicial; (d) 

apresentar planilha do débito atualizado, sob pena de renúncia dos juros e 

atualização monetária a partir do último cálculo. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000483-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE Vistos. Realizada a penhora do imóvel, a parte credora deverá: (a) 

providenciar a averbação da penhora às margens da matricula imobiliária 

(artigo 844 e 868,§ 2º do CPC), sob pena de terceiros alegarem boa-fé; (b) 

apresentar cópia atualizada da certidão de inteiro teor do imóvel, (c) 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado (art. 880 do CPC), sob pena da expropriação tramitar por 

meio de leilão judicial; (d) apresentar planilha do débito atualizado, sob 

pena de renúncia dos juros e atualização monetária a partir do último 

cálculo. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da 

impugnação. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000482-46.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE Vistos. Realizada a penhora do imóvel, a parte credora deverá: (a) 

providenciar a averbação da penhora às margens da matricula imobiliária 

(artigo 844 e 868,§ 2º do CPC), sob pena de terceiros alegarem boa-fé; (b) 

apresentar cópia atualizada da certidão de inteiro teor do imóvel, (c) 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado (art. 880 do CPC), sob pena da expropriação tramitar por 

meio de leilão judicial; (d) apresentar planilha do débito atualizado, sob 

pena de renúncia dos juros e atualização monetária a partir do último 

cálculo. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da 

impugnação. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000481-61.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 
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REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE Vistos. Realizada a penhora do imóvel, a parte credora deverá: (a) 

providenciar a averbação da penhora às margens da matricula imobiliária 

(artigo 844 e 868,§ 2º do CPC), sob pena de terceiros alegarem boa-fé; (b) 

apresentar cópia atualizada da certidão de inteiro teor do imóvel, (c) 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado (art. 880 do CPC), sob pena da expropriação tramitar por 

meio de leilão judicial; (d) apresentar planilha do débito atualizado, sob 

pena de renúncia dos juros e atualização monetária a partir do último 

cálculo. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da 

impugnação. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000480-76.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE Vistos. Realizada a penhora do imóvel, a parte credora deverá: (a) 

providenciar a averbação da penhora às margens da matricula imobiliária 

(artigo 844 e 868,§ 2º do CPC), sob pena de terceiros alegarem boa-fé; (b) 

apresentar cópia atualizada da certidão de inteiro teor do imóvel, (c) 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado (art. 880 do CPC), sob pena da expropriação tramitar por 

meio de leilão judicial; (d) apresentar planilha do débito atualizado, sob 

pena de renúncia dos juros e atualização monetária a partir do último 

cálculo. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da 

impugnação. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005102-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SPRICIGO CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.S. MENDES TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO(A))

EDSON TAVARES CALIXTO OAB - MS10681 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005102-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO SPRICIGO 

CONRADI REQUERIDO: C.S. MENDES TRANSPORTES LTDA Vistos. 

Observando atentamente os autos, verifico a necessidade de suspensão 

do feito conforme determinado na ADI nº 5.956/DF. Com efeito, não pode 

deixar de se considerar a judicialização desta questão no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI nº 5.956. Em 20 de junho de 

2018, após a realização de audiência preliminar nos referidos autos, o 

relator, Ministro Luiz Fux, decidiu, além e designar novas audiências, 

preliminar e pública: “1) Suspender todos os processos e os efeitos de 

decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a 

inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 

832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” Após a realização de novas 

audiências, seguiu-se decisão monocrática do mesmo Ministro 

suspendendo a aplicação das medidas punitivas previstas no previstas no 

§ 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018 e, por consequência, os efeitos 

da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 

5.833/2018, nos seguintes termos: “Ex positis, DEFIRO a medida cautelar 

para suspender a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e 

punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018, por 

consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de 

Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 09/11/2018), que 

estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância da tabela 

vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 5.820/2018, bem como das 

indenizações respectivas. Determino, por consequência, que a ANTT e 

outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos 

embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo 

Plenário.” Em 12 de dezembro de 2018, porém, o relator revogou a liminar 

anterior, que suspendia a aplicação das penalidades previstas na 

Resolução ANTT nº 5.833/2018, assim decidindo: “O requerimento de 

liminar apresentado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) apontou que a Resolução ANTT nº 5.833/2018, ao instituir sanções 

aos transportadores de cargas que utilizam o modal rodoviário, não 

permitiu a efetiva participação do setor agropecuário, em violação ao 

devido processo administrativo. Com efeito, dispõe o art. 6º da Lei 

n.º13.703/2018 que o “processo de fixação dos pisos mínimos deverá ser 

técnico, ter ampla publicidade e contar com a participação dos 

representantes dos embarcadores, dos contratantes dos fretes, das 

cooperativas de transporte de cargas, dos sindicatos de empresas de 

transportes e de transportadores autônomos de cargas”. Ocorre que, 

consoante afirma a Advocacia-Geral da União, os canais de participação 

dos setores interessados serão efetivados “pela nova estrutura 

governamental que assumirá a condução do País, em breve, no início do 

próximo ano”. Consoante preconiza o art. 3º, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, o “Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”. Com esse desiderato, este juízo vem 

priorizando as vias amigáveis de diálogo para a solução das questões 

sociais subjacentes ao julgamento da causa, inclusive com a realização de 

audiências com as partes interessadas e também de audiência pública. 

Por esses motivos, as informações acostadas aos autos pela 

Advocacia-Geral da União sugerem a existência de periculum in mora 

inverso, qual seja, a interrupção dos canais consensuais administrativos 

de resolução da controvérsia, na iminência de posse do novo Governo. 

Incide, portanto, o disposto no art. 296 do NCPC, o qual autoriza a 

revogação ou modificação da tutela provisória a qualquer tempo, 

mormente após a formação de contraditório sobre as questões 

específicas que embasaram o decisum anterior. Ex positis, REVOGO a 

liminar anteriormente concedida até que o Plenário desta Corte se 

manifeste sobre o mérito da causa. Determino a inclusão do feito em pauta 

com urgência, consoante a conveniência da Presidência desta Egrégia 

Corte.” Da análise tanto da concessão quanto da revogação da medida 

cautelar, verifica-se a expressa consideração da Lei Federal nº 

13.703/2018, ainda que posterior ao ajuizamento da ADI, ou seja, pode-se 

concluir que está sendo exercido o controle abstrato de 

constitucionalidade sobre a lei de conversão da Medida Provisória nº 

832/2018, bem como está sendo levada em conta a Resolução nº 

5.833/2018. Aliás, em sua primeira decisão, o Ministro foi expresso ao 

determinar a suspensão não apenas dos processos envolvendo a MP nº 

832/2018, mas igualmente a Resolução nº 5.820/2018. Assim, 

considerando que, prima facie, a decisão que determinou a suspensão 

dos processos sobre o mesmo tema não foi afetada pela revogação da 

medida cautelar e que tal suspensão afeta expressamente os processos 

que envolvam a suspensão da eficácia da Resolução nº 5820/2018, este 

processo deve ser suspenso em atenção à determinação da Corte 

Suprema, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante o 

exposto, SUSPENDO O ANDAMENTO DESTE PROCESSO, até ulterior 

determinação do STF. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ALCIONE DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002389-56.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ALCIONE DUTRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, devidamente regulamentado pelo Provimento 

27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o 

pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, 

ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Em exame dos 

autos, nota-se que a parte recorrente não é beneficiária da Justiça 

Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. Deste modo, em razão 

de sua deserção, nego seguimento ao Recurso Inominado. Destaca-se 

que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a parte a sanar eventuais 

irregularidades no pagamento do preparo, esta regra não se aplica aos 

Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do FONAJE. Intimem-se as 

partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CATARINA PERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001874-21.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SILVIA CATARINA PERICO 

REQUERIDO: JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA Vistos. Inobstante os 

argumentos expendidos pelo autor, entendo que não há como se deferir o 

pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto de bens 

formulado em Id. 25222332, uma vez que, em se tratando de pedido de 

arresto, este só seria cabível caso existente uma dívida líquida e certa 

(que poderia ser objeto, inclusive, de eventual execução), situação 

inocorrente no caso em comento, em que a parte autora possui mera 

expectativa de direito, se fazendo necessária a prévia constituição do 

respectivo título executivo, o que, por si só, já seria suficiente para o 

indeferimento do referido pleito. Somando-se a isto, saliento que a 

probabilidade do direito invocado dependerá, necessariamente, de prévia 

instrução probatória, o que, igualmente, impede o deferimento do pleito 

liminar formulado. Resta, assim, INDEFERIDO o pedido liminar formulado 

pela parte autora. Considerando a necessidade de realização de audiência 

de instrução e julgamento, oportunidade que serão ouvidas as 

testemunhas, bem como, se houver necessidade será realizado 

depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim de que 

seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta do Juiz Leigo. 

Com a data, intimem-se as partes que deverão comparecer na data e hora 

marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação (artigo 34, da Lei do Juizados). 

Intimem-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON AUGUSTO NONNEMACHER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002937-81.2019.8.11.0045. INTERESSADO: GELSON AUGUSTO 

NONNEMACHER REQUERIDO: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

BRF S.A. Vistos. Observando atentamente os autos, verifico a 

necessidade de suspensão do feito conforme determinado na ADI nº 

5.956/DF. Com efeito, não pode deixar de se considerar a judicialização 

desta questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI nº 

5.956. Em 20 de junho de 2018, após a realização de audiência preliminar 

nos referidos autos, o relator, Ministro Luiz Fux, decidiu, além e designar 

novas audiências, preliminar e pública: “1) Suspender todos os processos 

e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que 

envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida 

Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” Após a 

realização de novas audiências, seguiu-se decisão monocrática do 

mesmo Ministro suspendendo a aplicação das medidas punitivas previstas 

no previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018 e, por 

consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de 

Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018, nos seguintes termos: “Ex 

positis, DEFIRO a medida cautelar para suspender a aplicação das 

medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no § 6º do artigo 

5º da Lei n.º 13.703/2018, por consequência, os efeitos da Resolução da 

Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 

09/11/2018), que estabelece a aplicação de multas em caso de 

inobservância da tabela vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 

5.820/2018, bem como das indenizações respectivas. Determino, por 

consequência, que a ANTT e outros órgãos federais se abstenham de 

aplicar penalidades aos embarcadores, até o exame do mérito da presente 

Ação Direta pelo Plenário.” Em 12 de dezembro de 2018, porém, o relator 

revogou a liminar anterior, que suspendia a aplicação das penalidades 

previstas na Resolução ANTT nº 5.833/2018, assim decidindo: “O 

requerimento de liminar apresentado pela Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) apontou que a Resolução ANTT nº 5.833/2018, 

ao instituir sanções aos transportadores de cargas que utilizam o modal 

rodoviário, não permitiu a efetiva participação do setor agropecuário, em 

violação ao devido processo administrativo. Com efeito, dispõe o art. 6º da 

Lei n.º13.703/2018 que o “processo de fixação dos pisos mínimos deverá 

ser técnico, ter ampla publicidade e contar com a participação dos 

representantes dos embarcadores, dos contratantes dos fretes, das 

cooperativas de transporte de cargas, dos sindicatos de empresas de 

transportes e de transportadores autônomos de cargas”. Ocorre que, 

consoante afirma a Advocacia-Geral da União, os canais de participação 

dos setores interessados serão efetivados “pela nova estrutura 

governamental que assumirá a condução do País, em breve, no início do 

próximo ano”. Consoante preconiza o art. 3º, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, o “Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”. Com esse desiderato, este juízo vem 

priorizando as vias amigáveis de diálogo para a solução das questões 

sociais subjacentes ao julgamento da causa, inclusive com a realização de 

audiências com as partes interessadas e também de audiência pública. 

Por esses motivos, as informações acostadas aos autos pela 

Advocacia-Geral da União sugerem a existência de periculum in mora 

inverso, qual seja, a interrupção dos canais consensuais administrativos 

de resolução da controvérsia, na iminência de posse do novo Governo. 

Incide, portanto, o disposto no art. 296 do NCPC, o qual autoriza a 

revogação ou modificação da tutela provisória a qualquer tempo, 

mormente após a formação de contraditório sobre as questões 

específicas que embasaram o decisum anterior. Ex positis, REVOGO a 

liminar anteriormente concedida até que o Plenário desta Corte se 

manifeste sobre o mérito da causa. Determino a inclusão do feito em pauta 

com urgência, consoante a conveniência da Presidência desta Egrégia 
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Corte.” Da análise tanto da concessão quanto da revogação da medida 

cautelar, verifica-se a expressa consideração da Lei Federal nº 

13.703/2018, ainda que posterior ao ajuizamento da ADI, ou seja, pode-se 

concluir que está sendo exercido o controle abstrato de 

constitucionalidade sobre a lei de conversão da Medida Provisória nº 

832/2018, bem como está sendo levada em conta a Resolução nº 

5.833/2018. Aliás, em sua primeira decisão, o Ministro foi expresso ao 

determinar a suspensão não apenas dos processos envolvendo a MP nº 

832/2018, mas igualmente a Resolução nº 5.820/2018. Assim, 

considerando que, prima facie, a decisão que determinou a suspensão 

dos processos sobre o mesmo tema não foi afetada pela revogação da 

medida cautelar e que tal suspensão afeta expressamente os processos 

que envolvam a suspensão da eficácia da Resolução nº 5820/2018, este 

processo deve ser suspenso em atenção à determinação da Corte 

Suprema, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante o 

exposto, SUSPENDO O ANDAMENTO DESTE PROCESSO, até ulterior 

determinação do STF. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004591-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004591-06.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou 

os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por 

tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento 

das custas e eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do 

§ 2º do art.51 do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004593-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004593-73.2019.8.11.0045. REQUERENTE: REGINALDA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC GONCALVES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005055-30.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ISAC GONCALVES RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou 

os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por 

tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento 

das custas e eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do 

§ 2º do art.51 do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSLAINE BATISTA ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003641-94.2019.8.11.0045. INTERESSADO: ROSLAINE BATISTA 

ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ZILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002181-72.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO ZILIO 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME, 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME Vistos. FERNANDO ZILIO opôs, com 

fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, embargos de 

declaração (Id. 22482805) da sentença de Id. 21976071, requerendo a 

reforma desta. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Prestam-se os 

embargos de declaração a parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a 

ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o 

embargante manifesta dúvida acerca da necessita de continuar a 

proceder ao depósito em Juízo das mensalidades, conforme determinado 

na decisão da liminar, e, além disso, alega omissão em relação ao pedido 

de baixa dos protestos. Pois bem. Há obscuridade quando a redação da 

decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou 

interpretação; e há omissão nos casos em que determinada questão ou 

ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o 

foi. Analisando o recurso oposto pelo embargante, vejo que há vício no 

julgado capaz de saneamento por meio dos embargos declaratórios, o que 

passo a fazer neste instante: Em que pese das razões constantes na 

sentença possa se inferir que as requeridas foram condenadas a 

restituírem o valor pago pelo curso de mestrado devidamente comprovado 

nos autos, tem-se que a redação do dispositivo enseja alguma 

obscuridade que poderia acarretar nova discussão quando do 

cumprimento do julgado. Com efeito, esclarece-se que os valores 

depositados em Juízo, a título de mensalidade do curso de mestrado, 

deverão ser restituídos ao autor, de forma que não é mais necessária a 

continuidade do pagamento das mensalidades restantes por ventura 

existentes, muito menos que esse valor seja depositado nos autos. 

Quanto à restituição em relação aos valores das outras mensalidades 

despendidas pelo autor e não abarcadas pelos meses depositados em 

Juízo, o autor deverá solicitá-las quando da instauração do cumprimento 

de sentença, em cálculo aritmético simples baseado nos boletos juntados 

aos autos. No tocante à alegação de omissão apontada no julgado, de 

fato, verifica-se que o pedido de baixa dos protestos, solicitada no 

decorrer do processo, não foi analisada. Sobre isso, descabem maiores 

comentários já que o pedido deve proceder uma vez que a manutenção 

dos protestos (Id. 21794738) se tornaram indevidos por força da 

procedência da presente ação. Dessa forma, DOU PROVIMENTO aos 

embargos de declaração, a fim de aclarar a sentença, fazendo com que 

as razões expostas nesta decisum integrem a sentença embargada, com 

a adição da seguinte redação à parte dispositiva: “Oficie-se ao 2ª 

Tabelionado de Protesto de Tapurah/MT para baixa definitiva dos protestos 

constantes de Id. 21794738. Expeça-se alvará dos valores depositados 

nos autos em favor do autor”. Nos demais termos a decisão deverá 

permanecer inalterada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005537-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROJANK AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (REQUERIDO)

KARIN CRISTINA SCHIESSL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005537-75.2019.8.11.0045. REQUERENTE: AGROJANK AGRONEGOCIOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: KARIN CRISTINA SCHIESSL, CARLOS 

ALEXANDRE BENETTI Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação em 

Id. 27956793. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 27956793, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON FEITOSA DE MATOS (REQUERIDO)

LEANDRO PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

TARLY AURELIA BOM DESPACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003163-86.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA, PARANA MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. É o caso de acolhimento da preliminar arguida em sede 

de contestação. Isso porque tornou-se fato incontroverso nos autos a 

aquisição das telhas na loja da requerida Paraná Materiais e de 

Construções Ltda. de fabricação das demais requeridas. Ocorre, no 

entanto, que os vícios somente foram constatados após a instalação das 

telhas por profissional contratado pela parte autora para a execução dos 

trabalhos. O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que: “A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto a prova e 

não em face do direito material”. Inobstante a prova produzida, dúvidas 

remanescem em relação à instalação correta ou não no telhado dos 

imóveis da parte autora. Se foi culpa de quem instalou ou se realmente as 

telhas vieram com defeito de fabricação, o que não pode ser aferido 

mediante simples análise de fotografias colacionadas aos autos ou 

simples afirmação a respeito do caso, até porque aparentemente não 

houve constatação de vícios antes da instalação ou rachadura nas peças. 

Portanto, a aferição das condições da regular instalação das telhas, não 

coaduna com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, 

subtraída restou a competência deste Juízo Especial Cível para o 

processamento e julgamento da lide. Caso não produzida referida prova, 

por óbvio que se violará o direito à ampla defesa da parte autora, 

porquanto lhe será tolhida a possibilidade de provar que os requeridos 

possuem responsabilidade sobre os problemas constatados. Vê-se, 

portanto, que a questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não 

comporta tal tipo de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de 

problema que pode ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível 

proposta por ELIANA GONÇALVES DA SILVA em desfavor de MULTILIT 

FIBROCIMENTO LTDA., PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. e 

ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- GRUPO ISDRA, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, 

inc. II, da Lei n. 9.099/95, devendo a parte autora, se assim desejar, propor 

ação própria no Juízo comum onde possa produzir esse tipo de prova. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 22 de janeiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES OAB - MT11824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA REGINA BAYS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001904-27.2017.8.11.0045. INTERESSADO: VANDA GOMES REQUERIDO: 

JULIANA REGINA BAYS Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Fundamento e decido. Intimada a parte exequente para praticar 

ato essencial ao prosseguimento do processo, quedou-se inerte. Assim 

sendo, inviável a manutenção do presente processo, eis que impossível o 

prosseguimento do feito sem a colaboração da parte 

promovente/exequente. Patente, pois, o abandono da causa. Ressalte-se 

a desnecessidade, no rito dos Juizados, de prévia intimação pessoal da 

parte para extinção do feito (Lei 9.099/95, art. 51, § 1º). Denota-se a 

inércia da parte exequente no que se refere ao devido impulso 

processual; é dever do(a) advogado/parte acompanhar o processo e 

sempre velar por seu regular andamento; a falta de intimação, quando 

presente qualquer hipótese de extinção não enseja nulidade no 

procedimento dos juizados; assim, nestes casos de inércia, com o fito de 

se evitar a continuidade “ad eternum” do processo, o ordenamento jurídico 

impõe a sua extinção - artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Ante o exposto, com 

a ocorrência de uma das situações previstas no artigo 485 do Código de 

Processo Civil, impõe-se o arquivamento deste processo DECRETANDO A 

EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do artigo 485, III, do CPC, e 51, §1º da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e 

dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006330-14.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006330-14.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

ALEXANDRE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes 

acima identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir a autarquia requerida a conceder o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal 

(artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurado restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 27671440, 

pp. 05/06), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, o requerente apresentou exames e 

relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. 

Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 27671433, 

indicam que o Autor está incapacitado por tempo indeterminado. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que o Requerente está 

incapacitado para o exercício de atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. ALEXANDRE 

PEREIRA, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA LINS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1000007-56.2020.8.11.0045 AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Intime-se a parte autora, por seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou completar a 

inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC), objetivando a 
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comprovação de que a parte requerida tenha sido notificada 

extrajudicialmente, eis que a notificação constante dos autos não foi 

entregue ao destinatário, uma vez que o AR foi devolvido ao remetente 

com a seguinte informação “ausente” (ID n.º 27775866, p. 02). Nesse 

diapasão, cumpre ressaltar que embora se entenda que a notificação não 

precise necessariamente ser recebida pelo próprio devedor ela, no 

mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o que não ocorreu na 

espécie. Porquanto, à vista dos documentos juntados, dúvidas não há que 

a notificação pretendida não cumpriu a sua finalidade essencial. As 

informações "entrega não autorizada" e “ao remetente”, evidenciam que 

não houve êxito em cientificar o devedor, não se pode considerar então 

que este tenha sido constituída em mora, elemento necessário ao 

ajuizamento de busca e apreensão. Acerca do assunto, vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 557, § 1º-A 

DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. CONSTITUIÇÃO DA 

MORA DO DEVEDOR POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM 

"ENDEREÇO INSUFICIENTE". PROCESSO EXTINTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

Consoante entendimento consolidado no STJ, a constituição em mora do 

devedor deve-se dar por meio de notificação extrajudicial, podendo ser 

expedida por Cartório de Títulos e Documentos de Comarca diversa do 

domicílio do devedor, sendo suficiente a entrega da correspondência no 

seu endereço, ainda que não pessoalmente recebida. No caso, o Aviso de 

Recebimento não foi entregue, posto que acusou endereço "insuficiente", 

não sendo válida a constituição em mora do devedor. (TJ-BA - AGR: 

03072472420128050001 BA 0307247-24.2012.8.05.0001, Relator: Cynthia 

Maria Pina Resende, Data de Julgamento: 14/01/2014, Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/01/2014). Assim, ante a ausência de 

cumprimento das formalidades exigidas pelo Decreto-Lei n° 911/69, 

intime-se o banco requerente para as providências acima pertinentes. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006362-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1006362-19.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 213.107,02 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 

2041, E 2235 Bloco A, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-011 POLO PASSIVO: Nome: ODAIR ANTONIO DA CRUZ Endereço: 

Rua Cascavel, 2138, Jardim das Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Impulsiono estes autos para intimar o polo ativo, a se 

manifestar acerca da decisão de ID 27957492, na qual determina o 

recolhimento do valor das custa e taxas judiciária, bem como o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004227-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DA ROCHA BORBA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004227-05.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): LEIA DA ROCHA BORBA PIRES RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, entre as partes 

acima identificadas. Em síntese, alega que por quase toda sua vida 

trabalhou no meio rural, casou no estado do Paraná no ano de 1977, e já 

foi ajudar seu esposo em terras da família, onde o esposo era lavrador. 

Afirma ainda que na década de 80, veio para o Estado do Mato Grosso 

com sua parentela e aqui continuou trabalhando no meio rural, sempre 

explorando atividade para subsistência, e que em 1984 a Autora e seu 

esposo celebraram contrato de parceria e lá produziram soja, milho, 

mandioca, batata. Expõe que laborou no meio rural do ano 1977 até 2016, 

sendo, e que é segurada do instituto Requerido, assim aduz fazer faz jus 

à concessão do benefício aposentadoria por idade do segurado especial 

rural. Ao final, pugnou pela condenação da Requerida ao pagamento do 

benefício de Aposentadoria Rural por Idade, bem como a condenação do 

requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial, postergou-se a apreciação da 

liminar, ainda fora concedido os benefícios da justiça gratuita, ordenada a 

citação da Requerida (ID n.º 10712688). Contestação aportou no ID n.º 

11245469, aduzindo que a Requerente não possui os requisitos 

necessário a concessão de aposentadoria por idade rural. Audiência de 

instrução foi realizada em 24 de abril de 2018, sendo colhido depoimento 

pessoal da Requerente uma testemunha, documentos acostados nos IDs 

n.º 12898502 e 12898498. Aportou aos autos nos IDs n.º 17878800, 

17878802 e 17878804 documentos atinentes a uma carta precatória de 

inquirição de testemunhas. Instadas as partes para a apresentação de 

alegações finais, a Requerente o fez no ID n.º 19899648. Certificou-se no 

ID n.º 20833992 o decurso do prazo para apresentação das alegações 

finais pela Requerida. Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Como dito, 

cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA tendo as partes acima indicadas. Pois bem. Vislumbra-se que a 

controvérsia reside basicamente na comprovação do alegado exercício de 

atividade rural, nos moldes insertos da Lei 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela Requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, 

fixou a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu art. 48, § 1º, 

in verbis: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado 

que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os 

limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco 

anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11. [...] Analisando o caso posto, verifica-se que a 

parte Requerente preenche o requisito de idade, já que contava com 56 

anos na data da propositura da presente demanda, eis que nascida em 

08.02.1961, como comprova o documento pessoal acostado no ID n.º 

10391070, p. 03. Mas, ainda para atendimento do pleito formulado 

impõe-se, a verificação, nos termos da Lei de regência, da presença de 

um início de prova material de exercício de atividade rural, que segundo 

orientação jurisprudencial poderá ser comprovada através de documentos 

públicos e particulares dotados de fé pública ou outros documentos 

idôneos que evidenciem a condição de trabalhador rural, senão vejamos: 

Súmula 73 do TRF4: Admitem-se como início de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental. SÚMULA Nº 6 da TNU - A 

certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola. SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de 

concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu 

parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Compulsando os autos, verifica-se comprovado o 

início de prova material pelos documentos juntados a seguir: 1) Certidão de 

Casamento da Requerente de 1977, indicando a profissão do seu cônjuge 

como lavrador (ID n.º 10391079, p. 01); 2) Contrato de Parceria Rural, 

datado de 1984, com prazo de vigência de 10 (dez) anos, pactuado em 
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Alta Floresta (ID n.º 10391095, pp. 01/02). 3) Matrícula do imóvel n. º 

10.625 em nome de Israel Roeles, dono do imóvel sobre qual incide o 

Contrato de Parceria Rural acima mencionado (ID n.º 10391138, pp. 01/02); 

4) Boletim escolar da filha da Requerente datado de 1998, indicando que 

ela residia em Alta Floresta-MT; 5) Certidão de Casamento da filha da 

Requerente de datada de 2008, indicando que ela residia em Alta 

Floresta-MT (ID n.º 10391138, p. 03); 6) Fotos de pessoas em determinada 

localidade rural (ID n.º 10391138, p. 03); Ademais, os depoimentos 

colhidos em audiência confirmam o trabalho rural exercido pela 

Requerente no período de 1985 até meados de 2016, ainda que de 

maneira interrupta, analisemos: Depoimento que presta a Requerente, 

devidamente compromissada: “[...] trabalhava a vida toda, no paraná [...] 

casei com meu marido ele tinha uma chacrinha [...] eu morava em 

Itabapoana [...] era chácara do meu cunhado [...] casei em 77 [...] fiquei 

nove meses gravida ai fui para Curitiba [...] ai voltei para a chácara [...] em 

80 nois veio para o mato grosso [...] plantava mandioca, milho, cana que 

era assim [...]era mais para a gente e para o meu cunhado [...] era para a 

família [...] ai vim para alta floresta [...] na área rural na estância roeles, 

que fica oito quilômetros de alta floresta, é um sítio...era do meu cunhado a 

estância roeles [...] plantava milho, feijão, mandioca [...] ficamos desde 

essa época de 80 até 2016 [...] tive mais um filha lá [...] tudo na mão, no 

enxadão [...] não tinha esses maquinários não [...] eu plantava para ajudar 

na casa [...] para a gente comer [...] ai depois de 2016 eu tive que vim, 

minha filha mora aqui, aqui em lucas, meu marido ele é vinte anos mais 

velho que eu, e ele ta com 74 agora e ele deu problema no coração, ai eu 

precisei de acompanhar ele assim, mas fiquei uns tempo, indo e voltando, 

ele ficava aqui com a filha e eu tinha que manter lá, ai agora que eu to de 

definitivo aqui, desde final de 2016, parei de trabalhar na roça”. 

Depoimento que presta a testemunha da Requerente, Sra. Solange 

Koproski, devidamente compromissado declarou o seguinte: “[...] desde 

2016, que eu sei morava em alta floresta [...] sou amiga da filha dela [...] 

ela falava que mexia com sítio [...] mas eu nunca fui lá [...] ela vinha fazer 

uns bico, ai voltava para o sítio [...] ela falava que mexia na roça [...] mas 

como que eu não sei [...]”. Depoimento que presta a testemunha da 

Requerente, Sr. Edmar Poluarin Ferraz, devidamente compromissado 

declarou o seguinte: “[...] desde 2000, fiquei sabendo em estância roeles, 

na mt 208, próximo ao frigorifico, pelo que eu sabia era uma terra do 

cunhado dela, que cedeu uma área para ela, para ela poder morar lá [...] 

ela e o esposo dela, era entorno de uns quatro alqueires, olha eles 

produziam ali mandioca, feijão, arroz, fazia horta [...] nós passava lá 

próximo e sempre via eles lá [...] essa produção era o seguinte [...] os 

vizinhos mesmo que compravam deles [...] até no final de 2016 [...] ai o 

esposo dela ficou doente [...] e eles vieram embora para lucas e eles iam e 

voltava [...] questão de filhos era duas filhas [...]”. Depoimento que presta 

a testemunha da Requerente, Sr. Evaldo Silva Almeida, devidamente 

compromissado declarou o seguinte: “[...] desde 85 [...] trabalhava na 

estância roeles [...] aqui ao lado do frigorifico [...] ela trabalhava lá tirava 

arroz feijão [...] era a terra do israel, ela e o esposo trabalhava lá [...] ai em 

2016 ficou doente com problema de coração [...] sempre ia lá [...] era 

arroz, feijão, ela vendia [...] sempre comprava mandioca [...]”. Depoimento 

que presta a testemunha do autor, Sr. Joao Lourenço, devidamente 

compromissado declarou o seguinte: “[...] conheço desde 87 [...] sempre 

conheci ela morando na chácara, eles falam instância né [...] eu tinha um 

sítio, eu sempre passava na frente e parava conversar com ela [...] era 

assim o trabalho era manual, enxada, enxadão, via sempre carpindo [...] 

plantava mandioca, plantava milho, seu cristovão também trabalhava 

também [...] em 2016 ele ficou doente sabe, parece que foi até problema 

do coração [...] ai eles teve que sair fazer tratamento [...] eu nunca 

comprei nada né [...] cheguei até ganhar [...] eles faziam algum biquinho 

para se manter [...] eu ia lá porque eu passava na frente [...] a casa era de 

madeira [...] eu conheço duas filhas dela [...]”. Desta forma, as provas 

documentais apresentadas foram corroboradas pelos depoimentos 

colhidos em audiência, eis que confirmam o exercício da atividade rural em 

regime de economia familiar, por parte da requerente, por tempo suficiente 

para a concessão do benefício pleiteado, eis que no município de Alta 

Floresta-MT, até a propositura da ação, exerceu atividade rural por mais 

28 anos. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DESNECESSIDADE DE 

CORRESPONDER A TODO PERÍODO EQUIVALENTE À CARÊNCIA. 

NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE SER AO MENOS PARCIALMENTE 

CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO EQUIVALENTE À CARÊNCIA. 

ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL DA 

SEGURADA EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE COM O JULGAMENTO 

DO RECURSO ESPECIAL DO INSS ORA REALIZADO. I - Na aposentadoria 

rural por idade, o segurado deve comprovar o exercício de atividade rural 

por tempo equivalente ao período de carência, nos termos do art. 143 da 

Lei n. 8.213/91. II - A comprovação da atividade rural deve ocorrer 

mediante a apresentação de início de prova material, a qual pode ser 

corroborada por prova testemunhal que lhe amplie a eficácia. III - O início 

de prova material não precisa abranger todo o período de carência, de 

forma a ser comprovado ano a ano, entretanto, deve ser produzido, ao 

menos parcialmente, dentro do período equivalente à carência. 

Precedentes: Pet 7.475/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, 

julgado em 9/11/2016, DJe 29/11/2016; AR 3.994/SP, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 

1º/10/2015. IV - O referido entendimento é aplicável inclusive em relação 

aos boias-frias, conforme já se decidiu no REsp 1.321.493/PR, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012. 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVIDADE RURAL. 

PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

GENITOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE. 1. É sabido que, diante da 

dificuldade dos trabalhadores rurais em fazer prova do tempo de serviço 

prestado na atividade rurícola, não se exige uma vasta prova documental. 

O legislador exige é que haja início de prova material, corroborado pela 

prova testemunhal, do período em que se pretende o reconhecimento do 

labor rural, respeitado o prazo de carência legalmente previsto no art. 143 

da Lei n. 8.213/91. 2. Verifica-se, no presente caso, que houve o início de 

prova material para a comprovação da atividade rural no período pleiteado 

pela autora na inicial e reconhecido pelas instâncias ordinárias, de 1957 a 

31.12.1964, atestado por robusta prova testemunhal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL : AgRg no REsp 1112785 SC 2009/0054303-6, Relator: Ministro 

MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19 de Setembro de 2013, Órgão 

Julgador T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: 25/09/2013). 

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR E COMO ARRENDATÁRIO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA 

ESPECÍFICA. 1. O tempo de serviço rural para fins previdenciários pode 

ser demonstrado através de início de prova material, desde que 

complementado por prova testemunhal idônea. Precedentes da Terceira 

Seção desta Corte e do egrégio STJ. 2. Restando comprovado nos autos o 

requisito etário e o exercício da atividade laborativa rural no período de 

carência, há de ser concedida a aposentadoria por idade rural, a contar 

da data do requerimento administrativo (art. 49, inciso II, da Lei de 

Benefícios). 3. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo 

que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de 

decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as 

atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 

do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine 

intervallo).” (TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO: APELREEX 

234045320134049999 PR 0023404-53.2013.404.9999, Orgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação D.E. 26/03/2014, Julgamento 12 de Março de 

2014, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA). Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder à 

Requerente LEIA DA ROCHA BORBA PIRES o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, em valor a ser calculado pelo INSS, 

devido a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, desde 

16/02/2016 (ID n.º 10391079, p. 03), já considerado o prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos. CONCEDO TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA a fim 

de que o requerido proceda a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos 

reais) por dia de descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora. A 

Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 
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não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo beneficio de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I, c/c § 3º, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de outubro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000117-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY MATIAS DE FRANCA MARTINS OAB - 968.375.601-82 

(REPRESENTANTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000117-55.2020.8.11.0045. 

REPRESENTANTE: KELLY MATIAS DE FRANCA MARTINS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de 

AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder liminarmente o benefício de auxílio-doença. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, analisando os 

documentos juntados verifico ser inviável o pedido de antecipação de 

tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade total e definitiva ou temporária da autora, vez que ela juntou 

apenas exames médicos, deixando de juntar aos autos laudo médico 

indicando que ela encontra-se incapacitada para o trabalho necessitando, 

portanto, de dilação probatória aprofundada para verificação por meio de 

laudo médico da sua incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 

Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, postergo a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela, para após a produção antecipada de pericia 

médica, que desde já determino. Proceda, a Secretaria, a nomeação do 

perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários periciais, cumpre 

ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido 

(R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao grau de especialização 

do perito, à complexidade do exame e ao local de sua realização (art. 28 p. 

único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). Portanto, considerando-se a 

enorme dificuldade para encontrar profissionais que aceitem o encargo 

nas comarcas do interior, aliada ao grau de complexidade do exame e à 

diligência e zelo do único profissional cadastrado no sistema da AJGF 

para a nossa comarca, bem como o posicionamento dos demais 

magistrados dessa comarca em relação à questão, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente 

conclusos, para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. Por outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000122-77.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

RODRIGO SILVA FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO 

BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de sua CTPS (ID 

n.º 27980037, p. 03), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

27980209, indicam que o Autor está incapacitado por 180 dias. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que o Requerente está 

incapacitado para o exercício de atividade profissional por 180 dias. 

Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o 

benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando 

houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado 

por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 
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submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos ao autor, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido o estabelecimento do benefício de 

auxílio-doença ao autor, Sr. RODRIGO SILVA FERREIRA, o que deve ser 

feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) 

dias. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao 

valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único 

profissional cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem 

como o posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em 

relação à questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA OLIVEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000131-39.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

ANTONIA MARIA OLIVEIRA DE MELO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, entre as partes acima identificadas, 

pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o 

requerido a conceder liminarmente o benefício de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, 

analisando os documentos juntados verifico ser inviável o pedido de 

antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial 

depende de averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da 

incapacidade total e definitiva ou temporária da autora, vez que ela juntou 

apenas exames médicos, deixando de juntar aos autos laudo médico 

atualizado indicando que ela encontra-se incapacitada para o trabalho, 

necessitando, portanto, de dilação probatória aprofundada para 

verificação por meio de laudo médico da sua incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. Nesse sentido: AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a períc ia.  (TRF-4 -  AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 

12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, 

postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela, para após a 

produção antecipada de pericia médica, que desde já determino. Proceda, 

a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar 

o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, 

atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame 

e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 

305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 

Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por 

outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso 

a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com 
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a juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001723-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO LOPES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1001723-55.2019.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando desde logo a sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in 

albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de dezembro de 2019. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001710-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1001710-56.2019.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando desde logo sua pertinência e o objetivo 

de sua realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de dezembro de 2019. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002204-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE JESUS JAEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1002204-18.2019.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando desde logo sua pertinência e o objetivo 

de sua realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de dezembro de 2019. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FELISBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003916-14.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): SUELI FELISBERTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS 

DA TUTELA E/OU PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, 

entre as partes acima identificadas. Sustenta a Requerente, que gozou de 

auxílio-doença pelo período de 19/04/2016 a 10/07/2017, em razão do 

acometimento de neoplasia maligna da mama CID C50, mas afirma que o 

INSS de forma indevida cessou seu benefício, razão pela qual pleiteou sua 

prorrogação, sendo indeferido pela Ré. Afirmando ainda que os laudos 

médicos juntados comprovam sua incapacidade laborativa. No mérito, 

pugnou pela concessão de auxílio-doença. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial (ID n.º 10461582), fora determinada a 

citação da parte Requerida, e deferida a gratuidade de justiça. No ID n.º 

12393988 a Requerente pugnou pelo prosseguimento do feito, tendo em 

vista que a autarquia ré não apresentou defesa. Pedido que fora deferido 

no ID n.º 12663360, onde determinou-se também a realização de perícia 

médica. O Requerente pediu desistência da ação no ID n.º 12891241, 

entretanto no ID n.º 13366138 requereu que seja ignorado este pedido, 

pugnado ainda pela emenda a inicial para que seja concedida antecipação 

dos efeitos da tutela. Em decisão de ID n.º 13996044 foi acolhido o pedido 

de desconsideração da desistência processual e deferida a antecipação 

de tutela, ademais, determinou-se que a escrivania certificasse o decurso 

do prazo para a Requerida apresentar contestação. Regularmente citada, 

a Autarquia ofertou contestação (ID n.º 14316575), aduzindo que a 

Requerente não comprovou estarem preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado, e requereu a 

improcedência da ação. O laudo pericial veio aos autos nos IDs n.º 

16455252 e 16455254. A Requerente manifestou-se quanto ao laudo 

pericial, no ID n.º 17721682, já a Requerida o fez no ID n.º 17737111. A 

Impugnação a Contestação veio aos autos no ID n.º 18521914, rebatendo 

as acusações meritórias dispostas na peça de defesa. Certificou-se no ID 

n.º 25301736, em suma, que pelo A.R. não ter retornado a secretaria, fora 

considerada válida a citação por carga virtual, sendo tempestiva a 

contestação apresentada no ID. 14316552. Os autos vieram-me conclusos 

para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, tendo em vista o disposto na certidão de ID n.º 25301736, 

considero tempestiva a contestação apresentada no ID n.º 14316575. 

Cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de 

prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

qualidade de segurada, bem como na incapacidade laboral da Requerente, 

provisória ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, 

diante do pedido manejado pela Requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do beneficio 

formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A 

Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e 

auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por 

invalidez O benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem seja preenchidos os seguintes 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) que o 

segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; d) que a doença ou 

lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 
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e insusceptível para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença Já o 

benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para 

sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e filiação do 

Segurado ao Regime Geral da Previdência Social. Salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta 

Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurada, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados no ID n.º 10129912, p. 01, 

comprovando através de cópia de seu CNIS. O laudo pericial encartado 

nos IDs n.º 16455254, identificou clinicamente que a Requerente é 

portadora de cancer de mama operado, discopatia lombar, osteofitos 

lombares e duas hérnias de disco lombares com compressão foraminal 

bilateral, seqüela de fratura de arcos costais à direita, epicondilite lateral 

do cotovelo direito, atelectasias pulmonares à esquerda, esteatose 

hepática, incapacitando-a de forma temporária e total, desde maio de 2017 

(quesitos constantes na parte “V” do laudo, sendo: o segundo, o sétimo, o 

nono e o décimo sexto). Nessa esteira, tem-se que as lesões identificadas 

pela perícia médica acarretam redução da capacidade funcional, de modo 

que não está a Requerente incapacitada de forma total e definitiva, mas 

sim de forma total e temporária, vale ressaltar que o médico datou o tempo 

desta recuperação em dois anos (ID n.º 16455254 resposta do décimo 

sexto quesito), assim não faz jus, no momento, à concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, mas ao auxílio doença por tempo 

determinado. Caso haja uma evolução ou agravamento da doença, de 

modo a acarretar a autora incapacidade laboral de forma total e definitiva, 

ensejando na eventual concessão de aposentadoria por invalidez, poderá 

ele se valer de novo pedido na esfera administrativa ou via Poder 

Judiciário. Assim, devidamente comprovada à incapacidade laborativa 

temporária e total da autora e sua qualidade de segurada, de rigor se 

impõe o deferimento do pedido de auxílio-doença pelo período de dois 

anos. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por SUELI 

FELISBERTO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. De consequência, confirmo a liminar de ID n.º 13996044, 

condenando o réu ao pagamento ao autor o Beneficio de 

AUXÍLIO-DOENÇA pelo período de dois anos, começando a contar da data 

da perícia médica 21/09/2018 (ID n.º 15539934), nos termos do artigo 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, devidos desde a indevida cessação, 

10.07.2017 (ID n.º 10129912, p. 03), descontadas as parcelas já pagas no 

curso da ação, sendo respeitada a prescrição quinquenal. DETERMINO 

desde já, ao requerido que proceda a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção Monetária e Juros 

de Mora A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido 

decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. INTIME-SE o INSS, por meio 

da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Sem custas, tendo em vista a gratuidade 

da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de outubro de 

2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97733 Nr: 4130-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO REGINALDO CLARO, JOÃO LUIZ 

SIGNOR, TATIANE PRATES REGENOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 155, e SUSPENDO o processo, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 920, § 2º, do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão, manifeste-se o exequente no prazo de 

15 (dias), requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36588 Nr: 1621-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EUDSON BRILHANTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento do recurso interposto pelo INSS, conforme 

informado às pp. 184/185.

Devidamente juntado o acórdão, intime-se a parte exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se requerendo o que entender de 

direito, em termos do prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22115 Nr: 54-04.2007.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRASSON - OAB:7.724 

OAB - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE FRANCO DA 

MOTTA BALDUINO - OAB:, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.

Considerando que à p. 72 fora certificado o trânsito em julgado da 

sentença proferida às pp. 50/58, arquive-se com as baixas de praxe e 

estilo.Intimem-se.

 Cumpra-se às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18728 Nr: 238-91.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:MT/11887-B, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, WILLIAM DERZE DO NASCIMENTO 

- OAB:1623/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de pp. 111/113.

Expeça-se termo de penhora do bens imóveis objetos das matrículas de 

pp. 185 e 187/188, consignando que a penhora referente ao imóvel de 

matrícula n° 13.889 (p. 187/188) deverá recair somente sobre a fração 

ideal pertencente ao executado Agenor Casonatto, intimando-se, em 

seguida, o executado e sua esposa da penhora realizada (art. 842, CPC).

No mais, intime-se o exequente para juntar nova planilha com cálculo do 

valor devido, conforme determinado na sentença proferida nos autos em 

apenso, acostada às pp. 176/184. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88541 Nr: 2427-95.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL FEREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARITINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pois bem. Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, 

através da Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da 

necessidade de concentração dos processos em uma única plataforma, 

como forma de garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento 

dos ilustres colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela 

tramitação do cumprimento de sentença dos processos físicos, de 

maneira eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do 

CPC.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos 

documentos necessários para distribuição do respectivo cumprimento de 

sentença no sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97237 Nr: 3730-13.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JEFERSON ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos em atenção a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122170 Nr: 1689-05.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILDA DE ARAÚJO CAMARGO, JOCILDA DE 

ARAUJO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido desde o peticionamento 

realizado pela Fazenda Pública à p. 20, intime-a para diga acerca do 

adimplemento do parcelamento do débito objeto dos autos, requerendo o 

que entender de direito, em termos do prosseguimento do feito. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109565 Nr: 3698-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAIA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Vistos.

Verifica-se que fora efetuado o pagamento dos honorários 

sucumbenciais, pela parte requerida, conforme comprovante encartado à 

p. 77verso.

À p. 84, a patrono do autor concordou com o valor depositado, pugnando 

pelo levantamento.

Isso posto, defiro o levantamento da importância depositada em Juízo, 

conforme requerido à p. 84, com a devida expedição do alvará judicial, 

atentando-se aos dados bancários informados (p. 84).

Após a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, em termos do 

prosseguimento do feito, consignando que o silêncio implicará na extinção 

do feito, pela quitação da obrigação. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113719 Nr: 5947-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS PAULA DE MIRANDA-ME, THAIS PAULA DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Vistos.

Pois bem. Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, 

através da Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da 

necessidade de concentração dos processos em uma única plataforma, 

como forma de garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento 

dos ilustres colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela 

tramitação do cumprimento de sentença dos processos físicos, de 

maneira eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do 

CPC.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.
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Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos 

documentos necessários para distribuição do respectivo cumprimento de 

sentença no sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115133 Nr: 6738-61.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT 16.914, FELIPE ACCO RODRIGUES - 

OAB:14958, GUIDO ICARO FRITSCH - OAB:19381/B, IGOR DEL CAMPO 

FIORAVANTE FERREIRA - OAB:OAB/MS 12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - 

OAB:13298-O/MT,  GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:SP/266.894-A, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a mídia (CD-ROM) encartada à p. 133 consta 

oitiva de testemunha diversa da arrolada pela parte requerida (p. 101), a 

qual prestou declarações sobre fatos que não guardam semelhança com 

o presente feito, assim, CONVERTO o julgamento em diligência, e 

determino:

I – Oficie-se o Juízo Deprecado, solicitando que seja encaminha a mídia 

audiovisual da oitiva da testemunha Anderson Barbosa Ursino, conforme 

documentos de pp. 120/132;

II – Após, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 (dias), 

iniciando-se pela parte autora. Em seguida conclusos para sentença;

III - Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86389 Nr: 184-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO, 

ODINÉIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido desde o peticionamento 

realizado pela Fazenda Pública à p. 20, intime-a para diga acerca do 

pagamento administrativo do débito, requerendo o que entender de direito, 

em termos do prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89145 Nr: 3050-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS PAULA DE MIRANDA-ME, THAIS PAULA 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 115 e determino:

I – Cite-se a parte executada no endereço indicado à p. 115;

II - Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94693 Nr: 1611-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ELYS BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima indicadas.

Verifica-se que fora efetuada a penhora on-line, resultando integralmente 

cumprida, conforme decisão e ordem judicial, encartados às pp. 105/107.

À p. 108, a exequente pugnou pelo levantamento da quantia bloqueada, 

face o decurso do prazo para manifestação da parte executada.

Pois bem. Defiro o levantamento da importância depositada em Juízo, 

conforme requerido à p. 108.

No mais, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará judicial, atentando-se aos dados 

bancários indicados à p. 108.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 871-58.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVILUCAS-PREVIDENCIA PRIVADA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LRV-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A MARIA CLÁUDIA GIARETTA PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111866 Nr: 4856-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZENIR PRAIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 400-86.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo legal. Sob pena de extinção
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR JOSE CENEDESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000013-63.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOACIR JOSE CENEDESE REU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

VISTOS. Recebo a inicial e seus documentos. Pois bem. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que o Ente Federativo não tem por hábito ou 

regra transacionar. Em razão do acima exposto, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal (art. 335, III c/c art. 183, caput e § 1º, todos do CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Sendo 

contestada a ação, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000099-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA VIEIRA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000099-34.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: IDALINA VIEIRA ALENCAR REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, COM COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurada restou suficientemente demonstrada, pela cópia de sua CTPS (ID 

n.º 27917454, p. 03), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, a Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

27917449, p. 02, indicam que a Requerente está incapacitada por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

a Requerente está incapacitada para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 

1º. da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação para atividade 

que lhe garanta subsistência ou, sendo ela impossível, que seja 

aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. § 1º. O benefício a que se refere o caput 

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 

para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença a autora, Sra. IDALINA REGO VIEIRA, o que deve ser feito 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 

297, CPC), mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) 

dias. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao 

valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único 

profissional cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem 

como o posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em 

relação à questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 
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ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000169-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AFONSO JAQUES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000169-51.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: FRANCISCO AFONSO JAQUES PADILHA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, entre 

as partes acima identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da 

tutela no sentido de compelir o requerido a conceder liminarmente o 

benefício de auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo 

Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem observados 

dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a Autora não 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso 

porque, segundo dicção legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A 

Aposentadoria por Invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do 

referido benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos 

seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 

11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 

8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. O art. 15, II da Lei 

8.213/1991, nos traz que mantém a qualidade de segurado até 12 meses 

após a cessação das contribuições (chamado de “período de graça”), 

conforme § 4º do art. 15 da Lei 8.213/1991, a requerente não comprovou 

estar dentro do periodo de catrência. No caso necessário realizar a 

pericia para averiguar a data do inicio da incpacidade, para se averiguar a 

qualidade de segurado, depedendo assim de dilação probatória. Posto 

isso, não estando presentes os requisitos, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, determinando desde já a realização de 

perícia médica. Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema 

AJG. Quanto ao valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar que é 

facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em 

até 03 (três) vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à 

complexidade do exame e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 

25 da Resolução n° 305/2014). Portanto, considerando-se a enorme 

dificuldade para encontrar profissionais que aceitem o encargo nas 

comarcas do interior, aliada ao grau de complexidade do exame e à 

diligência e zelo do único profissional cadastrado no sistema da AJGF 

para a nossa comarca, bem como o posicionamento dos demais 

magistrados dessa comarca em relação à questão, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Vale ressaltar 

que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, 

de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 

§ 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. Intime-se a parte autora, para 

que no prazo de 15 (Quinze) dias apresente seus quesitos médicos. Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias no. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se 

as partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se 

prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos 

atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. 

Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. No mais, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005989-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIDE ZUCCHI MISTURINI (EMBARGANTE)

VILSON MISTURINI (EMBARGANTE)

DILONEI STRELLO MISTURINI (EMBARGANTE)

LUIZ MISTURINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005989-85.2019.8.11.0045. 

EMBARGANTE: VILSON MISTURINI, NEURIDE ZUCCHI MISTURINI, DILONEI 

STRELLO MISTURINI, LUIZ MISTURINI EMBARGADO: SIPAL INDUSTRIA E 

CMERCIO LTDA Vistos. Cuida-se de Embargos do Devedor interposto em 

face de execução, que estão associados. Pois bem. De acordo com a 

sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito 

suspensivo (art. 919 do NCPC), salvo a requerimento do devedor quando 

demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela 

provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC). No caso dos autos, não 

verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, 

urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso. Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente oferecida pelo embargante. Assim, como o 

embargante logrou êxito em demonstrar a urgência ou evidência do direito 

exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo de determinar a suspensão do 

processo de execução. Por outro lado, pelos documentos juntados aos 

autos, verifica-se que o prazo de 180 dias de suspensão das execuções 

contra a empresa devedora e de seus sócios ja escoou. Intime-se o 

embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze 

dias (art. 920, “caput” do NCPC). Intime-se e Cumpra-se. Tendo em vista o 

disposto no ID n.º 19207800, dos autos n.º1002313-25.2019.8.11.0015, 

em tramite na 3ª Vara cível da Comarca de Sinop/MT, verifico que o 

Embargante está em processo de recuperação judicial, assim defiro a 

Gratuidade da Justiça. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005855-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO SCHNEIDER (REQUERIDO)

ELISABETA KRENZEL SCHENEIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005855-58.2019.8.11.0045 AÇÃO DE 

SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA AUTOR: JORGE MEINERZ 

REQUERIDOS: OLIVIO SCHNEIDER E ELISABETA KRENZEL SCHENEIDER 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE 

ASSINATURA aviada por JORGE MEINERZ em face de OLIVIO SCHNEIDER 

E ELISABETA KRENZEL SCHENEIDER. Em síntese, relata o autor, que o 

imóvel rural de matrícula nº 34.890 de propriedade dos requeridos fora 

adquirido pela sociedade familiar do requerente, que em 1997 fora 

proposta pelo autor e demais “sócios” a Ação de Dissolução de 

Sociedade, que não foi finalizada até a presente data, e tramita pela 2ª 

Vara Cível, dessa Comarca de Lucas do Rio Verde, Processo nº 

0001386-40.2006.8.11.0045, Código 1762. Relata, que na mencionada 

ação, se tornou responsável pela guarda e conservação da propriedade 

como depositário fiel, contudo, os requeridos vieram a óbito antes de 

realizar a regularização da área nos moldes da legislação e ao entrar em 

contato com os herdeiros, fora informado que não há bens a partilhar com 

o falecimento dos requeridos e, que a área em questão não fez parte de 

inventário ou arrolamento, pois para os herdeiros o imóvel não integrava o 

patrimônio. Aduz ainda o autor, que vem cumprindo com suas atribuições 

de fiel depositário, mas para dar continuidade ao desempenho de suas 

funções confiada pelo judiciário, necessita do suprimento das assinaturas 

dos requeridos, no processo administrativo do georreferenciamento para 

realizar o desmembramento do imóvel, pontuando que já efetuou as 

devidas medições, unindo todos os dados em planilhas e os documentos 

técnicos necessários, precisando enviá-las para o registro no INCRA, 

para a regularização do imóvel, faltando somente a supressão das 

assinaturas dos requeridos, em face do falecimento. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Pois bem. O art. 17 do CPC estabelece, 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” É 

cediço em nosso ordenamento, que o interesse de agir e legitimidade são 

condições para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e 

que não determina a existência ou não do interesse substancial 

juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a 

legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais, possibilitam ao 

Juiz o exame do mérito. Assim, para a compreensão do interesse de agir 

(art. 17 CPC), devemos cingir o conceito em três acepções: a) 

Necessidade: traduz-se na ideia de que somente o processo é o meio 

hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte; b) Utilidade: significa 

que o processo deve propiciar, ao menos em tese, algum proveito ao 

demandante; c) Adequação: por ele, entende-se que a parte deve 

escolher a via processual adequada aos fins que almeja. Desta feita, 

podemos conceituar interesse de agir como o binômio 

necessidade/utilidade. A legitimidade ad causam é requisito de 

admissibilidade subjetivo relacionado às partes de uma demanda, ao 

passo que o interesse de agir consiste em requisito objetivo extrínseco 

positivo. Assim, pode ser autor quem atribui a si o direito que pleiteia. Pode 

ser parte ré aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer sua 

pretensão. Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se 

apresenta ao Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo 

legitimidade ativa para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – 

contra o réu, que por ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão 

indicada pelo autor, tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma, 

figura no processo como aquele de quem o autor exige o cumprimento da 

obrigação a ele demandada. Pois bem. Em que pese o autor informe ser o 

depositário fiel do bem imóvel registrado na matrícula n° 34.890, não há 

nos autos qualquer prova da nomeação e, de qual obrigação advém tal 

incumbência “confiada pelo judiciário”, conforme aduzido, tampouco restou 

demonstrado qual a necessidade/utilidade resultará para si, a pretensão 

almejada com a presente ação ou mesmo os prejuízos advindo da não 

execução do georreferenciamento, para o demandante. Além do mais, ao 

contrário do aduzido pelo autor, que o Processo n° 

0001386-40.2006.8.11.0045 - Código 1765 não foi finalizado, em consulta 

junto ao sistema Apolo, nota-se que o feito já fora sentenciado e 

arquivado e, que fora deferido o seu desarquivamento em 15.06.2019, 

com andamento “carga” lançado em 09.04.2019, com a seguinte 

descrição: “De: Segunda Vara Cível - Para: Advogado: SELNA BEATRIZ 

DA COSTA - Carga rápida para fotocópia”, o que inclusive impossibilita a 

constatação in loco, do motivo ensejador da nomeação do autor como 

depositário fiel do bem imóvel registrado na matrícula n° 34.890. Alem do 

mais, se houve nomeação do autor, em um processo judicial, tal pedido 

deve ser efetivado dentro dos próprios autos ao juiz da causa, 

considerando que os deveres impostos ao fiel depositário no referido 

feito. Portanto, não observado o interesse e legitimidade do requerente 

para a propositura da presente demanda. Ainda que assim não fosse, 

verifica-se que o os requeridos já faleceram (Ids. n. 26465479 e 

26466201), o que de pronto, impõe a extinção do feito, pois não se admite 

o ajuizamento de ação contra pessoa morta. Ressalta-se, que sequer a 

emenda da inicial é capaz de sanar tal irregularidade, porque os falecidos 

não possuem capacidade processual e, por isso, não podem ser 

considerados parte para fins de possibilitar a sua sucessão. Nesse 

sentido, cotejo o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: “PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

MONITÓRIA - MORTE DA PARTE REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE 

DE EMENDA DA INICIAL E DA SUCESSÃO PROCESSUAL. Constatando-se 

que o réu já havia falecido antes do ajuizamento da ação, a extinção do 

processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva é medida que 

se impõe, não havendo que se falar em intimação da parte autora para 

emendar a inicial simplesmente porque o de cujus não possui capacidade 

processual e, por isso, não pode ser considerado parte para fins de 

possibilitar a sua sucessão processual pelo espólio ou por seus herdeiros 

- inteligência do art. 110 do CPC/15. Não há que se falar em nulidade da 

sentença porque proferida após decisão que determinara a suspensão do 

feito com base no art. 18 da Lei nº 13.606/18, pois o processo foi extinto 

sem resolução do mérito justamente para se reconhecer e declarar 

questão de ordem pública - a falta de uma das condições da ação - 

ilegitimidade passiva, suscetível de análise até mesmo de ofício e em 

qualquer fase e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. 

Apelação n. 1.0570.10.002686-5/001, Relator: Des. Otávio Portes, data de 

publicação da súmula: 28/09/2018. Isso posto, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 330, II, do CPC, extinguindo o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo Diploma Legal. 

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo 

único e art. 485, inciso I, do CPC. Dispensado o pagamento das custas em 

razão do indeferimento da inicial. Transitada em julgado, arquive-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

22 de janeiro de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002860-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRESSLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002860-09.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOAO BRESSLER REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas. 

Alega o Requerente que nasceu em 07 de junho de 1971, conta hoje com 

47 (quarenta e sete) anos de idade, que é Segurado da Previdência 
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Social, e sempre desempenhou atividades laborativas que demandam 

esforço físico constante. Relata que após ter demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão do 

benefício previdenciário, e depois de ter laborado uma vida inteira de 

trabalho duro, teve seu benefício cessado. Afirma que em decorrência da 

idade avançada e seu baixo nível de instrução escolar, e as patologias 

que o acometem, impossibilitam sua recolocação no mercado de trabalho. 

Dessa forma, requereu antecipação da tutela, para a concessão do 

benefício de Auxílio-Doença, ou, alternativamente, Aposentadoria por 

Invalidez com dano moral. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a 

inicial (ID n.º 14516301), fora postergada a análise da tutela antecipada de 

urgência, determinada a realização de perícia médica, bem como a citação 

da parte requerida e concedida a gratuidade de justiça. Regularmente 

citada, a autarquia ofertou Contestação (IDs n.º 14754777), aduzindo que 

o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado. A Impugnação a Contestação aportou 

aos autos no ID n.º 15225346. O Laudo Pericial aportou nos IDs n.º 

16443052 e 16443059. O Requerido manifestou-se quanto ao Laudo 

Pericial, requerendo julgamento antecipado da lide (ID n.º 18158059). 

Certificou-se no ID n.º 18416813, o decurso do prazo para a autarquia 

requerida se manifestar quanto ao laudo. Os autos vieram-me conclusos 

para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do Requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo Requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, em 

especial o CNIS (ID n.º 14187486), onde se verifica que o Requerente 

verteu contribuições em número suficiente. Já a pericia médica realizada, 

laudo pericial acostado no ID n.º 16443059, identificou clinicamente que o 

Requerente sofre de discopatia cervical, duas hérnias com compressão 

do saco dural, amputação traumática com máquina agrícola do membro 

superior esquerdo, sem possibilidade de recuperação, incapacitando-o 

desde agosto de 2013, de forma permanente, definitiva e total (respostas 

constantes na parte “V” do laudo, sendo: a segunda, a nona, a décima 

segunda e décima sexta). Corroborando as informações prestadas acima 

pelo expert, os laudos e exames médicos particulares colacionados a 

inicial, confirmaram que o autor está acometido de doença que lhe impede 

de exercer suas atividades laborativas/habituais. Assim, devidamente 

comprovada à incapacidade laborativa permanente do Requerente e sua 

qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de 

aposentadoria por invalidez. Em relação ao dano moral pleiteado, entendo 

que não é devido no presente caso, tendo em vista que o Requerente não 

logrou êxito em demonstrar a existência do dano extrapatrimonial sofrido, 

uma vez que apenas afirma a necessidade de reparação em razão do 

indeferimento do benefício na via administrativa. O indeferimento do 

benefício administrativamente, por si só, não se constitui em dano moral, 

devendo haver a efetiva comprovação do abalo moral relevante sofrido 

em virtude da negativa administrativa, bem como o abuso ou ilegalidade 

por parte do instituto réu. Neste sentido, destaco a seguinte precedente 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FRAUDE E 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NOVA VALORAÇÃO DA PROVA. 

RECONHECIMENTO TEMPO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO. CALOR. 

HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. INTERMITÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. 1. Se o conjunto probatório não demonstra a causa 

motivadora do cancelamento do benefício (ausência de comprovação do 

labor rural) é indevida a suspensão de aposentadoria por tempo de 

serviço operada pela Autarquia. 2. O cancelamento de benefício 

previdenciário fundado tão-somente em nova valoração da prova e/ou 

mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e 

má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e 

contra a coisa julgada administrativa. 3. O agente nocivo calor detém o 

caráter de insalubre, pois acha-se elencado no código 1.1.1 do Decreto nº 

83.080/79 e no código 1.1.1 de Decreto nº 53.831/64, com previsão de 

aposentadoria aos 25 anos de serviço. 4. Se o laudo pericial atestam a 

habitualidade e a permanência da atividade insalubre - muito embora sem o 

tempo exato de exposição, mas exercida diuturnamente - é de ser 

reconhecida a especialidade do labor do segurado. 5. Se o segurado não 

comprova a perda moral ou a ofensa decorrente do indeferimento 

administrativo, não lhe é devida a indenização a esse título. Precedentes 

desta corte. (grifos não constam do original) (TRF4, 5ª T., AC nº 

2003.04.01.016376-2, relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 

de 25-06-2003, pág. 786). Assim, indevidos os danos morais pleiteados. 

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por JOÃO BRESSLER em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. CONCEDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos 

termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devido a partir do início da 

incapacidade, ou seja, desde agosto de 2013 (ID n.º 14187486, p. 01), no 

seu valor integral, descontadas as parcelas que já pagas a titulo de 

aposentadoria por invalidez, bem como as mensalidades de recuperação 

proporcional, respeitada à prescrição quinquenal. DETERMINO desde já, ao 

requerido que proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias a partir desta data, no seu valor integral, sob pena de multa de R$ 

300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção Monetária e 

Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido 

decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. OFICIE-SE o INSS, por meio 

da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da conversão do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Sem custas, tendo em vista a gratuidade 

da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 84513 Nr: 3353-85.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da advogada da parte 

autora para, no prazo de 10 dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista a petição do requerido de fls. 326/328.

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-05.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DZURURA BUTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000054-05.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Em consulta ao sistema “PJE” 

(Processo Judicial Eletrônico), o autor ajuizou a seguinte demanda em face 

do mesmo réu “Banco Itaú BMG Consignado S.A”, PJE n. 

1000062-79.2020, PJE n. 1000063-64.2020.8.11.0021, todas distribuídas 

para este 2º Juízo de Água Boa/MT, bem como o PJE n. 

1000065-34.2020.8.11.0021 e 1000061-94.2020, distribuídas para a 1ª 

Vara de Água Boa/MT. Ao compulsar a petição inicial de todas as 

demandas acima mencionadas, inclusive, o processo em análise, 

verificou-se que se tratam de pretensões de declaração de nulidade de 

negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenização por 

danos morais. Portanto, todas as demandas foram propostas pelo mesmo 

autor e em face do mesmo réu. A causa de pedir remota (mediata) também 

se afigura idêntica, isso porque discutem a validade de negócio jurídico 

formulado entre autor e réu com o mesmo fundamento. Alega o 

demandante que firmou um contrato de empréstimo consignado com a 

instituição financeira ré, porém, devido ao fato de o autor não ser 

alfabetizado, o referido instrumento particular firmado não seria válido, 

tendo em vista a necessidade de instrumento público, ou ainda, firmado 

por meio de assinatura a rogo com a subscrição de suas testemunhas. 

Portanto, nota-se a existência de identidade de partes e causa de pedir 

remota (mediata). Não há litispendência entre tais processos apenas em 

razão da diversidade de contratos. Nessa senda, há conexão entre tais 

demandas que devem ser reconhecidas por este Juízo. Aliás, o 

reconhecimento de conexão disposto no art. 55, caput do Código de 

Processo Civil[1] não implica necessariamente que a conexão se dê em 

relação aos seus dois elementos, quais sejam, causa de pedir próxima 

(imediata) e causa de pedir remota (mediata), bastando apenas a 

identificação em um deles. Assim, conforme o art. 55 do CPC, haverá 

conexão se 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Em sentido análogo, segue 

trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, na condição de Presidente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a existência de 

eventual conexão recursal, assim elucidou: “(...) MONIZ de ARAGÃO, 

reavivando a conhecida tese de PESCATORE sobre conexão, sublinha 

que, “ para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os 

elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer 

identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem 

‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à 

identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a 

causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi 

imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto 

o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, 

e semelhança ocorrerá quanto ao todo.” (Conexão e ‘tríplice identidade’. In: 

Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983. De fato, a existência de conexão 

entre duas ou mais ações define-se à luz dos pedidos e das causas de 

pedir, e não, da identidade de partes, a qual somente releva para a análise 

de litispendência, consoante a regra do art. 103 do CPC. NELSON NERY JR 

e ROSA M. A. NERY relembram: “A igualdade de todos os componentes da 

causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de 

litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou 

mais ações idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se 

contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e 

imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).” (Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 7.ª edição, rev. e ampl.. São Paulo: RT, 2003, pág. 504). Cumpre 

sobretudo cotejar as causas de pedir dos dois feitos, para dar logo pela 

existência de conexão com base em que "constitui-se a causa petendi do 

fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito 

jurídico por ele visado." (BARBOSA MOREIRA. O Novo processo civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 15-16). É certo que doutrina 

usa distinguir causa de pedir (i) remota (razão mediata do pedido) e (ii) 

próxima (razão imediata do pedido), mas sustenta que haverá conexão 

ainda que, entre as ações, seja comum a causa de pedir, quanto a uma ou 

outra espécie. Na hipótese, a causa de pedir mediata é idêntica em ambos 

os processos, qual seja, a discussão sobre ilegalidades praticadas pelo 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo em concurso público para o ingresso 

na carreira da magistratura daquele Estado. 3. Diante do exposto, 

determino a redistribuição do feito ao Min. AYRES BRITTO. Publique-se. 

Brasília, 17 de novembro de 2011. Ministro Cezar Peluso Presidente (AI 

803075 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 17/11/2011, publicado 

em DJe-225 DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)” (Grifo nosso) 

Portanto, este Juízo RECONHECE a conexão entre esta demanda e o PJE 

n. 1000062-79.2020, PJE n. 1000063-64.2020.8.11.0021, todas 

distribuídas para este 2º Juízo de Água Boa/MT, bem como o PJE n. 

1000065-34.2020.8.11.0021 e 1000061-94.2020, distribuídas para a 1ª 

Vara de Água Boa/MT, devendo ser reconhecida a competência desta 2ª 

Vara de Água Boa/MT por prevenção, visando conferir celeridade aos 

processos e evitar decisões conflitantes no que concerne aos 

fundamentos jurídicos que possam ser levada a efeito na causa de pedir 

remota. 3 – PROMOVA-SE a reunião/vinculação dos processos a esta 

demanda, inclusive, encaminhando-se ofício ao Juízo da 1ª Vara acerca 

desta decisão visando analisar a questão e, com base neste aresto, 

possa modificar a competência territorial encaminhando-se o referido 

processo acima para este Juízo. 4 – Sendo realizada a providência acima, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000037-66.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000037-66.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Em consulta ao sistema “PJE” 

(Processo Judicial Eletrônico), o autor ajuizou a seguinte demanda em face 

do mesmo réu “Banco Bradesco Financiamentos S/A”, PJE n. 

1000037-66.2020.8.11.0021 e PJE n. 1000038-51.2020.8.11.0021, todas 

distribuídas para este 2º Juízo de Água Boa/MT. Ao compulsar a petição 

inicial de todas as demandas acima mencionadas, inclusive, o processo 

em análise, verificou-se que se tratam de pretensões de declaração de 

nulidade de negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e 

indenização por danos morais. Portanto, todas as demandas foram 

propostas pelo mesmo autor e em face do mesmo réu. A causa de pedir 

remota (mediata) também se afigura idêntica, isso porque discutem a 
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validade de negócio jurídico formulado entre autor e réu com o mesmo 

fundamento. Alega o demandante que firmou um contrato de empréstimo 

consignado com a instituição financeira ré, porém, devido ao fato de o 

autor não ser alfabetizado, o referido instrumento particular firmado não 

seria válido, tendo em vista a necessidade de instrumento público, ou 

ainda, firmado por meio de assinatura a rogo com a subscrição de suas 

testemunhas. Portanto, nota-se a existência de identidade de partes e 

causa de pedir remota (mediata). Não há litispendência entre tais 

processos apenas em razão da diversidade de contratos. Nessa senda, 

há conexão entre tais demandas que devem ser reconhecidas por este 

Juízo. Aliás, o reconhecimento de conexão disposto no art. 55, caput do 

Código de Processo Civil[1] não implica necessariamente que a conexão 

se dê em relação aos seus dois elementos, quais sejam, causa de pedir 

próxima (imediata) e causa de pedir remota (mediata), bastando apenas a 

identificação em um deles. Assim, conforme o art. 55 do CPC, haverá 

conexão se 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Em sentido análogo, segue 

trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, na condição de Presidente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a existência de 

eventual conexão recursal, assim elucidou: “(...) MONIZ de ARAGÃO, 

reavivando a conhecida tese de PESCATORE sobre conexão, sublinha 

que, “ para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os 

elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer 

identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem 

‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à 

identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a 

causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi 

imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto 

o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, 

e semelhança ocorrerá quanto ao todo.” (Conexão e ‘tríplice identidade’. In: 

Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983. De fato, a existência de conexão 

entre duas ou mais ações define-se à luz dos pedidos e das causas de 

pedir, e não, da identidade de partes, a qual somente releva para a análise 

de litispendência, consoante a regra do art. 103 do CPC. NELSON NERY JR 

e ROSA M. A. NERY relembram: “A igualdade de todos os componentes da 

causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de 

litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou 

mais ações idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se 

contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e 

imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).” (Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 7.ª edição, rev. e ampl.. São Paulo: RT, 2003, pág. 504). Cumpre 

sobretudo cotejar as causas de pedir dos dois feitos, para dar logo pela 

existência de conexão com base em que "constitui-se a causa petendi do 

fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito 

jurídico por ele visado." (BARBOSA MOREIRA. O Novo processo civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 15-16). É certo que doutrina 

usa distinguir causa de pedir (i) remota (razão mediata do pedido) e (ii) 

próxima (razão imediata do pedido), mas sustenta que haverá conexão 

ainda que, entre as ações, seja comum a causa de pedir, quanto a uma ou 

outra espécie. Na hipótese, a causa de pedir mediata é idêntica em ambos 

os processos, qual seja, a discussão sobre ilegalidades praticadas pelo 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo em concurso público para o ingresso 

na carreira da magistratura daquele Estado. 3. Diante do exposto, 

determino a redistribuição do feito ao Min. AYRES BRITTO. Publique-se. 

Brasília, 17 de novembro de 2011. Ministro Cezar Peluso Presidente (AI 

803075 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 17/11/2011, publicado 

em DJe-225 DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)” (Grifo nosso) 

Portanto, este Juízo RECONHECE a conexão entre esta demanda e o PJE 

n. 1000038-51.2020.8.11.0021, todas distribuídas para este 2º Juízo de 

Água Boa/MT, devendo ser reconhecida a competência desta 2ª Vara de 

Água Boa/MT por prevenção, visando conferir celeridade aos processos 

e evitar decisões conflitantes no que concerne aos fundamentos jurídicos 

que possam ser levada a efeito na causa de pedir remota. 3 – 

PROMOVA-SE a reunião/vinculação dos processos a esta demanda. 4 – 

Sendo realizada a providência acima, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-52.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000025-52.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Em consulta ao sistema “PJE” 

(Processo Judicial Eletrônico), o autor ajuizou a seguinte demanda em face 

do mesmo réu “Banco BMG S/A”, PJE n. 1000025-52.2020.8.11.0021, 

distribuída para este 2º Juízo de Água Boa/MT, bem como a demanda PJE 

n. 1000027-22.2020.8.11.0021, distribuída perante o Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca. Ao compulsar a petição inicial de todas as demandas 

acima mencionadas, inclusive, o processo em análise, verificou-se que se 

tratam de pretensões de declaração de nulidade de negócio jurídico 

cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais. 

Portanto, todas as demandas foram propostas pelo mesmo autor e em 

face do mesmo réu. A causa de pedir remota (mediata) também se afigura 

idêntica, isso porque discutem a validade de negócio jurídico formulado 

entre autor e réu com o mesmo fundamento. Alega o demandante que 

firmou um contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira 

ré, porém, devido ao fato de o autor não ser alfabetizado, o referido 

instrumento particular firmado não seria válido, tendo em vista a 

necessidade de instrumento público, ou ainda, firmado por meio de 

assinatura a rogo com a subscrição de suas testemunhas. Portanto, 

nota-se a existência de identidade de partes e causa de pedir remota 

(mediata). Não há litispendência entre tais processos apenas em razão da 

diversidade de contratos. Nessa senda, há conexão entre tais demandas 

que devem ser reconhecidas por este Juízo. Aliás, o reconhecimento de 

conexão disposto no art. 55, caput do Código de Processo Civil[1] não 

implica necessariamente que a conexão se dê em relação aos seus dois 

elementos, quais sejam, causa de pedir próxima (imediata) e causa de 

pedir remota (mediata), bastando apenas a identificação em um deles. 

Assim, conforme o art. 55 do CPC, haverá conexão se 02 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, seja ela 

próxima ou remota. Em sentido análogo, segue trecho do voto do Ministro 

Cezar Peluso, na condição de Presidente do Colendo Supremo Tribunal 

Federal que, ao analisar a existência de eventual conexão recursal, assim 

elucidou: “(...) MONIZ de ARAGÃO, reavivando a conhecida tese de 

PESCATORE sobre conexão, sublinha que, “ para que esta se caracterize 

[conexão] é indiferente que os elementos ‘comuns’ sejam, ou não, 

idênticos. Tanto poderá ocorrer identidade entre um, ou dois deles, como 

poderá dar-se de serem ‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou 

semelhança, pode levar à identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as 

‘ações’ se em uma delas a causa petendi mediata for a mesma, embora 

seja diversa a causa petendi imediata. O mesmo acontecerá se o pedido 

mediato for idêntico, conquanto o pedido imediato seja diverso. Nesses 

casos haverá identidade, em parte, e semelhança ocorrerá quanto ao 

todo.” (Conexão e ‘tríplice identidade’. In: Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 

1983. De fato, a existência de conexão entre duas ou mais ações 

define-se à luz dos pedidos e das causas de pedir, e não, da identidade 

de partes, a qual somente releva para a análise de litispendência, 

consoante a regra do art. 103 do CPC. NELSON NERY JR e ROSA M. A. 

NERY relembram: “A igualdade de todos os componentes da causa de 

pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência 

ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações 

idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem 

ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a 

mesma causa de pedir (próxima e remota).” (Código de processo civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 7.ª edição, 

rev. e ampl.. São Paulo: RT, 2003, pág. 504). Cumpre sobretudo cotejar as 

causas de pedir dos dois feitos, para dar logo pela existência de conexão 

com base em que "constitui-se a causa petendi do fato ou do conjunto de 

fatos a que o autor atribui a produção do efeito jurídico por ele visado." 

(BARBOSA MOREIRA. O Novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, p. 15-16). É certo que doutrina usa distinguir causa de 

pedir (i) remota (razão mediata do pedido) e (ii) próxima (razão imediata do 

pedido), mas sustenta que haverá conexão ainda que, entre as ações, 
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seja comum a causa de pedir, quanto a uma ou outra espécie. Na 

hipótese, a causa de pedir mediata é idêntica em ambos os processos, 

qual seja, a discussão sobre ilegalidades praticadas pelo Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo em concurso público para o ingresso na carreira 

da magistratura daquele Estado. 3. Diante do exposto, determino a 

redistribuição do feito ao Min. AYRES BRITTO. Publique-se. Brasília, 17 de 

novembro de 2011. Ministro Cezar Peluso Presidente (AI 803075 ED, 

Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 17/11/2011, publicado em DJe-225 

DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)” (Grifo nosso) Portanto, este 

Juízo RECONHECE a conexão entre esta demanda e o PJE n. 

1000027-22.2020.8.11.0021, devendo ser reconhecida a competência 

desta 2ª Vara de Água Boa/MT por prevenção, visando conferir 

celeridade aos processos e evitar decisões conflitantes no que concerne 

aos fundamentos jurídicos que possam ser levada a efeito na causa de 

pedir remota. 3 – PROMOVA-SE a reunião/vinculação dos processos a 

esta demanda, inclusive, encaminhando-se ofício ao Juízo da 1ª Vara 

acerca desta decisão visando analisar a questão e, com base neste 

aresto, possa modificar a competência territorial encaminhando-se o 

referido processo acima para este Juízo. 4 – Sendo realizada a 

providência acima, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000739-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE IZABEL FRIPP DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000739-46.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MATILDE IZABELA FRIPP DE ALMEIDA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS não apresentou contestação, conforme 

certidão de Id n. 21384973. Réplica no evento n. 22515323. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que não 

deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no art. 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o art. 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, este Juízo 

tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 16h10min 

(MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para 

que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INEZ ACADROLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000225-93.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ELIANDRA CACIA CRESPÃO ACCADROLI, na 

qualidade de representante legal de MARLENE INEZ ACADROLI em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), visando à concessão 

do benefício de pensão por morte. Despachada a inicial, o réu apresentou 

contestação (evento n. 19450216). Réplica no evento n. 20519208. 

Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) a qualidade de segurado do falecido; B) a qualidade 

de dependente do beneficiário; ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita nos pontos 

controvertidos apontados acima. Diante da natureza da demanda, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 15h10min 

(MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para 

que apresente o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000007-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL ETERO OWE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000007-31.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 02 de abril de 2020 às 13h30min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000024-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000024-67.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 02 de abril de 2020 às 14h00min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000028-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000028-07.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 02 de abril de 2020 às 14h30min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 345 de 743



da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000039-36.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000039-36.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de abril de 2020 às 12h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000029-89.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000029-89.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 02 de abril de 2020 às 15h00min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IRINEU MALDANER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001777-30.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por PAULO IRINEU MALDANER em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18702111). Réplica no evento n. 20587677. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 
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saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 14h30min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE o autor para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000046-62.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LUIZ PEREIRA MENDES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, em que ambos estão qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria híbrida. 

Despachada a inicial, o réu apresentou contestação (Id n. 18658082). 

Réplica no evento n. 19936873. Vieram os autos conclusos. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. B) demonstração da qualidade de segurado 

empregado; C) prova da carência do benefício; ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no 

ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação do exercício 

de atividade rural. Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 16h30min (MT). Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a parte autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000020-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000020-98.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação civil pública 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT e DJANGO CAMPOS ADVOCACIA, 

todos qualificados no encarte processual. Em síntese, narra que o 

Município de Água Boa/MT, no ano de 2012, teria realizado contratação 

direta de forma ilegal, sem a realização de seleção pública através de 

procedimento licitatório com a requerida Dejango Campos Advocacia para 

a prestação de serviços advocatícios, porém, em contrariedade com o art. 

25, inciso II da Lei n. 8.666/1993, sob o argumento da ausência de 

situação de excepcionalidade e utilizando-se de critérios subjetivos de 

escolha concernente a trabalho que não exigia especialidade. Assevera 

que nessa época havia concurso público em andamento para a admissão 

de Procurador Municipal, o que não haveria necessidade de contratação 

com a sociedade de advogados requerida pelo fato de que o serviço 

jurídico que seria desempenhado não necessitaria de qualidade técnica 

específica. Alega que o requerido Município de Água Boa/MT não teria 

comprovado a singularidade e excepcionalidade do serviço jurídico a ser 

desempenhado, como também a notória especialização do contratado. 

Aduz que a contratação direta é nula em razão da violação dos princípios 

da moralidade e da impessoalidade, bem como da regra da necessidade 

de concurso público, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição 

Federal de 1988. Afirma que a contratação ofendeu a Lei Complementar n. 

63/2012 que cuida da carreira de Procurador do Município. Alega o 

requerente que a pretensão está subsidiada no inquérito civil n. 

000515-032/2013 e a Notícia de Fato n. 000798-032/2017. Requer a 

declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios 

firmado entre os requeridos. Além disso, pugnou pela condenação da 

sociedade simples requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a título de ressarcimento ao erário público. Ainda, requer que o 

Município de Água Boa/MT abstenha de contratar serviços jurídicos de 

escritórios de advocacia, bem como que seja promovida a imediata 

cessação de qualquer contrato em curso dessa natureza. Com a petição 

inicial vieram documentos (Id n. 11301223 a 11301419). A liminar foi 

deferida (Id n. 11316644). O requerido Dejango Campos Advocacia foi 

citado (Id n. 12983025). No evento n. 13490898 o Município de Água 

Boa/MT apresentou manifestação no sentido de requerer a restituição do 

prazo para contestação devido à ausência de regularidade de citação no 

sistema “Processo Judicial Eletrônico (PJE) ”. Mais adiante, o Município de 

Água Boa/MT apresentou contestação (Id n. 13629931). Em resumo, 

alega, preliminarmente, a ausência de justa causa e pedido genérico 

formulado pelo requerente. No mérito, em resumo, alega que a contratação 

direta se deu nos termos das normas de referência. Com a defesa vieram 

documentos (Id n. 13629933 e 13629940). O requerido Dejango Campos – 

Sociedade Individual de Advocacia apresentou contestação (Id n. 

13910477). Em síntese, sustenta a ausência de justo causa na pretensão, 
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bem como a fragilidade na fundamentação quanto à possibilidade de 

contratação direta em razão de inexigibilidade licitatória, consoante o 

aresto exarado no Recurso Extraordinário n. 656.558, julgado em regime 

de repercussão geral, como também nos termos da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 45, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Por sua vez, no mérito, afirma, em síntese, que a contratação se deu em 

sintonia com as regras, princípios e jurisprudências acerca da questão. 

Enfatizou que, na época dos fatos, houve a aprovação das contas da 

gestão da Prefeitura de Água Boa/MT pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso, inclusive, indicando a regularidade da contratação. Aduz 

que a restituição dos valores recebidos a título de prestação de serviços 

não seria possível, sob pena de enriquecimento sem causa. Pugnou pela 

improcedência da demanda. Com a contestação vieram documentos (Id n. 

13910525 a 13910678). Réplica no evento n. 16356113. O requerente 

alega a intempestividade da contestação do requerido Django Campos 

Advocacia. Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. 

Diante da apresentação de contestação, aliado ao fato de que a demanda 

possui natureza indisponível, não sendo caso de julgamento antecipado do 

mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberarem acerca das 

providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 357 do 

Código de Processo Civil. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES DA 

TEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS Em réplica, o 

requerente alegou a intempestividade da contestação do requerido Django 

Campos – Sociedade Individual de Advocacia. Antes de analisar a 

tempestividade da contestação arguida em preliminar, este Juízo entende 

necessário também analisar os pressupostos de conhecimento da defesa 

do demandado Município de Água Boa/MT, eis que tais matérias são de 

ordem pública. CONTESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT Em 

análise ao feito, verifica-se que o requerido foi cientificado 

eletronicamente da demanda no dia 26 de abril de 2018 (quinta-feira), 

conforme consta no expediente n. 1214352. Contudo, em manifestação 

acostada no dia 05 de junho de 2018, no evento n. 13490898, o requerido 

alegou a nulidade de citação e, por conseguinte, requereu a devolução do 

prazo para contestar em razão da existência de falha no sistema PJE que 

teria comunicado a pessoa física do Procurador Municipal e não à 

Procuradoria Geral do Município de Água Boa/MT. Nessa esteira, passa-se 

a análise da alegação de nulidade do ato citatório. A tese do demandado é 

de que o ato teria ocorrido na pessoa física do Procurador do Município e 

não através do órgão da Procuradoria-Geral do Município de Água 

Boa/MT. Em análise ao sistema PJE, verifica-se no expediente que a 

citação do Município de Água Boa/MT se deu ao representante da 

Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT. O espelho do sistema 

acostado pelo requerido indica que a comunicação se direcionou ao perfil 

da Procuradoria do Município de Água Boa/MT (Id n. 13490898) e não na 

pessoa física, como consignado pelo causídico. Portanto, não há 

comprovação de que o ato citatório se deu de forma irregular. Embora o 

Procurador tenha afirmado que não tinha acesso ao sistema vinculado à 

Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT, não restou comprovado 

que na época teria ocorrido esse problema em relação a este processo. 

Além do mais, a vinculação do Procurador de Município ao sistema PJE 

deve ocorrer no momento do cadastramento que deve ser feita pelo 

próprio interessado. Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de 

nulidade da citação realizada no expediente n. 1214352, que consignou a 

ciência eletrônica do ato no dia 26 de abril de 2018. O art. 239, §1º do 

Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento espontâneo 

do requerido supre a falta e a nulidade de citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para o oferecimento da contestação. Diferentemente do 

Código de Processo Civil de 1973, a atual norma instrumental não permite 

que o contestante alegue apenas a nulidade do ato citatório de modo que, 

após o eventual reconhecimento viabilizasse o oferecimento da defesa. 

Atualmente, entende-se que o requerido deve apresentar a nulidade de 

citação de forma conjunta com a sua contestação. Assim, diante da 

ausência de nulidade de citação do requerido Município de Água Boa/MT, 

considera-se como termo inicial do prazo de contestação o último ato 

citatório ocorrido no processo, qual seja, a data da juntada do aviso de 

recebimento da citação do requerido Dejango Campos – Sociedade 

Individual de Advocacia, que se deu em 1º de maio de 2018. O art. 335, 

caput, combinado com os artigos 219, caput, e 183, caput, todos do 

Código de Processo Civil consigna que o prazo para a contestação de 

entidade política municipal é de 30 (trinta) dias úteis. Nessa esteira, 

levando-se em consideração o termo inicial nos termos do art. 231, §1º do 

CPC, ou seja, 1º de maio de 2018, bem como o feriado de Corpus Christi 

no dia 31 de maio de 2018 e o ponto facultativo em 1º de junho de 2018, 

verifica-se que o termo final do prazo de contestação do Município de 

Água Boa/MT é o dia 14 de junho de 2018. O requerido apresentou 

contestação no dia 13 de junho de 2018 (Id n. 13629931). Sendo assim, 

este Juízo DECLARA que a contestação é tempestiva. DA CONTESTAÇÃO 

DO REQUERIDO DJANGO CAMPOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA O requerido acima mencionado recebeu a citação no dia 19 

de abril de 2018 (Id n. 12983025). O aviso de recebimento da citação foi 

acostado ao processo no dia 1º de maio de 2018, feriado do “Dia do 

Trabalhador” (terça-feira). O prazo para a apresentação de contestação é 

de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 219, caput e art. 335 do 

Código de Processo Civil. Nessa demanda, nota-se a existência de 

litisconsortes no polo passivo. Da mesma forma, se mostra incabível a 

aplicação da regra da contagem do prazo em dobro, tendo em vista que 

essa demanda é processada na forma eletrônica, nos termos do art. 229, 

§2º do Código de Processo Civil[1]. Em relação ao início da contagem do 

prazo para contestar, o art. 231, §1º do CPC estabelece que, havendo 

mais de um réu, o dia do começo corresponderá à última das datas a que 

se referem os incisos I a VI do caput do CPC[2]. Feito este introito acerca 

do panorama da questão, passa-se à análise do mérito da preliminar. Em 

análise aos atos de comunicação, verifica-se que o sistema PJE acusou o 

registro de ciência do Município de Água Boa/MT acerca da citação no dia 

26 de abril de 2018. O aviso de recebimento de citação do requerido 

Django Campos – Sociedade Individual de Advocacia foi juntado no dia 1º 

de maio de 2018. Portanto, levando-se em consideração a decisão que 

rejeitou a alegação de nulidade do ato citatório do Município de Água 

Boa/MT, o início do prazo para contestar a demanda pelo requerido Django 

Campos – Sociedade Individual de Advocacia inicia-se em 1º de maio de 

2018, eis que seria o último válido de comunicação do requerido para o 

conhecimento da demanda, nos termos do art. 231, §1º do Código de 

Processo Civil. Nessa senda, tomando-se como referência a data da última 

citação ocorrida no processo, nos termos do art. 231, §1º do Código de 

Processo Civil (1º/05/2018), aliada as regras dos artigos 219, caput, 335 e 

229, §2º, todos do CPC, verifica-se que o prazo para a contestação 

findaria no dia 22 de maio de 2018 (terça-feira). Todavia, a defesa 

somente foi aportada no dia 28 de junho de 2018. Sendo assim, este Juízo 

DECLARA a intempestividade da contestação apresentada. DA AUSÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA E PEDIDO GENÉRICO Alega o requerido Município de 

Água Boa/MT que o requerente não descreveu pormenorizadamente os 

atos caracterizadores de improbidade administrativa, sendo incabível uma 

a descrição genérica dos fatos ocorridos. Em análise à preliminar 

ventilada, este Juízo entende que razão não assiste ao demandado. Pelo 

que se observa da pretensão, a demanda não se refere à apuração de 

conduta configuradora de improbidade administrativa, mas sim de 

ressarcimento ao erário em razão de suposta ilicitude no procedimento 

licitatório que antecedeu à estipulação de contrato firmado entre os 

requeridos. Assim, a alegada rígidez na tipicidade não possui ressonância 

com o caso em voga. Ainda que não bastasse, este Juízo entende que o 

demandante descreveu suficientemente a causa de pedir e consignou 

pedido certo e determinado. Em razão disso, este Juízo REJEITA a 

preliminar ventilada pelo requerido Município de Água Boa/MT. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO E A 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas às questões processuais 

pendentes, cabe a este Juízo delimitar as questões de fato e de direito 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixam-se os 

seguintes pontos controvertidos: A) da violação do art. 25, inciso II da Lei 

n. 8.666/93 – legalidade na contratação direta, sem licitação, do requerido 

Django Campos – Sociedade Individual de Advocacia para a prestação de 

serviços advocatícios em favor do Município de Água Boa/MT, atinente ao 

contrato de prestação de serviços acostado no evento n. 13910548 (pag. 

03/08). B) da possibilidade de ressarcimento ao erário dos valores 

auferidos no contrato de prestação de serviços tomando-se como base a 

alegação de nulidade da contratação; C) da impossibilidade de devolução 

dos valores auferidos pela efetiva prestação dos serviços em razão da 

vedação ao enriquecimento sem causa. Sobreleva anotar que, os 

elementos probatórios poderão ser requeridos pelas partes, caso assim 

entendam, observada a regra ordinária da distribuição da prova, nos 

termos do art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Assim, 

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 
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específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento. 

Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas 

para especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem o 

motivo de cada requerimento, a fim de que este Juízo entenda a 

imprescindibilidade de cada meio. Após, decorrido o prazo acima, venham 

os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e início da fase 

instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios, como também 

eventual julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito [1] Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, 

de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro 

para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 

independentemente de requerimento. § 2º Não se aplica o disposto no 

caput aos processos em autos eletrônicos. [2] Art. 231. Salvo disposição 

em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de 

juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a 

intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado 

cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a 

data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato 

do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da 

dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; 

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a 

intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata 

o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de 

origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar 

em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação 

se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, 

quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do 

cartório ou da secretaria. § 1º Quando houver mais de um réu, o dia do 

começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que 

se referem os incisos I a VI do caput.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000480-85.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em análise ao feito, 

nota-se que o requerido foi cientificado eletronicamente da demanda no 

dia 20 de abril de 2018 (sexta-feira), conforme consta no expediente n. 

1202988. Contudo, em manifestação acostada no dia 05 de junho de 2018 

(terça-feira), no evento n. 13491186, o requerido alegou a nulidade de 

citação e, por conseguinte, requereu a devolução do prazo para contestar 

em razão da existência de falha no sistema PJE que teria comunicado a 

pessoa física do Procurador Municipal e não à Procuradoria Geral do 

Município de Água Boa/MT. Nessa esteira, passa-se a análise da alegação 

de nulidade do ato citatório. A tese do demandado é de que o ato teria 

ocorrido na pessoa física do Procurador do Município e não através do 

órgão da Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT. Em análise ao 

sistema PJE, verifica-se no expediente que a citação do Município de Água 

Boa/MT se deu ao representante da Procuradoria-Geral do Município de 

Água Boa/MT. O espelho do sistema acostado pelo requerido indica que a 

comunicação se direcionou ao perfil da Procuradoria do Município de Água 

Boa/MT (Id n. 13491186) e não na pessoa física, como consignado pelo 

causídico. Portanto, não há comprovação de que o ato citatório se deu de 

forma irregular. Embora o Procurador tenha afirmado que não tinha acesso 

ao sistema vinculado à Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT, 

não restou comprovado que na época teria ocorrido esse problema em 

relação a este processo. Ademais, apesar de a certidão acostada no 

evento n. 18495728 indicar que o Procurador do Município estaria 

recebendo citação na qualidade de advogado, porém, consignou ser 

impossível precisar a partir de quando houve a correção para que fosse 

citado através da Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT. Além 

do mais, a vinculação do Procurador de Município ao sistema PJE deve 

ocorrer no momento do cadastramento que deve ser feita pelo próprio 

interessado, devendo ele zelar pela garantia de que não estaria sendo 

intimado através de perfil dissonante da Procuradoria-Geral do Município 

de Água Boa/MT. Nessa senda, o que se vislumbra é que houve a 

comunicação do Município de Água Boa/MT através do perfil da 

Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT. Portanto, não havendo 

provas de que a citação ocorreu de forma inválida, este Juízo REJEITA a 

alegação de nulidade do ato. 2 – O art. 239, §1º do Código de Processo 

Civil estabelece que o comparecimento espontâneo do requerido supre a 

falta e a nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para o 

oferecimento da contestação. Diferentemente do Código de Processo Civil 

de 1973, a atual norma instrumental não permite que o contestante alegue 

apenas a nulidade do ato citatório de modo que, após o eventual 

reconhecimento viabilizasse o oferecimento da defesa. Atualmente, 

entende-se que o requerido deve apresentar a nulidade de citação de 

forma conjunta com a sua contestação. Assim, diante da ausência de 

nulidade de citação do requerido Município de Água Boa/MT, considera-se 

como termo inicial do prazo de contestação o dia útil subsequente à data 

de sua ciência no sistema eletrônico (PJE) ao ato citatório. A ciência foi 

registrada no dia 20 de abril de 2018 (sexta-feira), conforme consta no 

expediente n. 1202988. Assim, o prazo inicia-se no dia 23 de abril de 2018 

(segunda-feira), nos termos do art. 231, inciso V do Código de Processo 

Civil. O art. 335, caput, combinado com os artigos 219, caput, e 183, caput, 

todos do Código de Processo Civil consigna que o prazo para a 

contestação de entidade política municipal é de 30 (trinta) dias úteis. 

Nessa esteira, levando-se em consideração o termo inicial nos termos do 

art. 231, inciso V do CPC, ou seja, 23 de abril de 2018 (segunda-feira), 

aliado aos feriados no exercício de 2018 no calendário do Tribunal de 

Justiça através da Portaria n. 678/2017-PRES, verifica-se que o termo final 

do prazo de contestação do Município de Água Boa/MT seria o dia 07 de 

junho de 2018 (quinta-feira). O requerido, embora tenha comparecido no 

processo para alegar a nulidade do ato citatório, que não ocorreu, como 

consignado acima, não apresentou contestação. Sendo assim, este Juízo 

DECLARA à revelia do requerido, nos termos do art. 239, §2º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 3 – INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão. 

4 – Em seguida, certificada a ocorrência de preclusão, REMETAM-SE os 

autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-98.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000009-98.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 

dia 02 de abril de 2020 às 13h00min (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 
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matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001673-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001673-38.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito 

e indenização proposta por ANA DE FREITAS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos qualificados no 

encarte processual. Em resumo, alega a requerente que a requerida 

estaria lhe exigindo, de forma ilegal, sem nenhuma comprovação do 

consumo do serviço, o pagamento do montante correspondente ao total de 

R$ 7.923,92 (sete mil novecentos e vinte e três reais e noventa e dois 

centavos) a título de recuperação de energia do medidor n. UC 6/641343-9 

que não teria sido apurada no período correspondente aos meses de 

dezembro de 2016 a dezembro de 2017. Requereu a concessão de tutela 

de urgência a fim de que a requerida se abstivesse de cobrar o suposto 

débito, bem como negativar o seu nome em cadastros de inadimplentes e, 

ainda, suspender o fornecimento do serviço em razão da alegada dívida. 

Além disso, requereu que a ré promova a alteração da rede de tensão que 

percorre sobre a sua residência. No mérito, requer a declaração da 

inexigibilidade do débito, a restituição em dobro do valor da fatura 

adimplida a título de recuperação de energia elétrica, bem como a 

condenação ao pagamento de quantia atinente à danos morais no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com a demanda vieram documentos (Id n. 

16567956 a 16567974). A tutela de urgência foi deferida (Id n. 16582969). 

A requerida foi citada (Id n. 17251144). Foi realizada audiência de 

conciliação, porém, não houve composição do litígio (Id n. 17508827). A 

empresa ré apresentou contestação (Id n. 17721957). Em síntese, alega 

que a recuperação do consumo se deu com base em laudo técnico. 

Assevera que teria havido adulteração do medidor, constatado 

inicialmente através de vistoria realizada no dia 21/12/2017. Aduz que a 

apuração do consumo teria se dado nos termos da Resolução n. 414/2010 

da ANEEL. Afirma que a mera cobrança da fatura impugnada não seria 

capaz de lesar a personalidade da autora. Salienta que o serviço de 

energia elétrica não teria sido suspenso, como também não teria havido a 

inclusão do nome da autora no rol de inadimplentes. Obtempera que, na 

eventualidade, a observância da razoabilidade e proporcionalidade na 

fixação do valor reparatório a título de danos morais. Assevera que a 

demandante concordou com os trâmites e o conteúdo do parcelamento 

das faturas correspondentes à energia que não teria sido apurada. 

Rebate ser impertinente à repetição do indébito em razão da legalidade da 

cobrança. Refuta o pedido de inversão do ônus da prova. Por fim, pugnou 

pela improcedência das pretensões. Com a defesa vieram os documentos 

nos eventos n. 17721958 a 17721971. Réplica no evento n. 17763426. 

Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos, bem como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, diante da 

existência de relação de consumo, ante a presença do fornecedor e 

consumidor, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, este Juízo INFORMA que irá analisar o caso sob a ótica das 

normas consumeristas, sem prejuízo de incidência da teoria do diálogo das 

fontes. Ademais, diante da presença de verossimilhança das alegações 

do autor, aliado a hipossuficiência econômica e técnica, nos termos do art. 

6º, inciso VIII do CDC e art. 373, §1º do CPC, este Juízo DETERMINA a 

inversão do ônus da prova em relação aos seguintes pontos 

controvertidos que deverão ser comprovados pelo réu: A) fraude no 

medidor n. UC 6/641343-9 e a responsabilidade pela prática; B) 

comprovação da existência e quantidade de eventual energia consumida 

pela autora e não apurada no medidor acima mencionado correspondente 

aos períodos entre dezembro de 2016 a dezembro de 2017; C) da 

legalidade da fórmula de cômputo de energia elétrica não apurada nos 

termos da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL); D) ausência de conduta (culposa), relação de causalidade e 

dano à personalidade; E) impossibilidade de repetição do indébito em 

dobro; F) ausência de falha na prestação de serviço (“fato do serviço”) 

atinente a condutor de energia elétrica que estaria percorrendo sobre a 

residência da autora; Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as 

partes especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000857-90.2017.8.11.0021
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000857-90.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em análise ao feito, 

nota-se que o requerido foi cientificado eletronicamente da demanda no 

dia 27 de novembro de 2017 (segunda-feira), conforme consta no 

expediente n. 850653. Contudo, em manifestação acostada no dia 25 de 

junho de 2018, no evento n. 13818594, o requerido alegou a nulidade de 

citação e, por conseguinte, requereu a devolução do prazo para contestar 

em razão da existência de falha no sistema PJE que teria comunicado a 

pessoa física do Procurador Municipal e não à Procuradoria Geral do 

Município de Água Boa/MT. Nessa esteira, passa-se a análise da alegação 

de nulidade do ato citatório. A tese do demandado é de que o ato teria 

ocorrido na pessoa física do Procurador do Município e não através do 

órgão da Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT. Em análise ao 

sistema PJE, verifica-se no expediente que a citação do Município de Água 

Boa/MT se deu ao representante da Procuradoria-Geral do Município de 

Água Boa/MT. O espelho do sistema acostado pelo requerido indica que a 

comunicação se direcionou ao perfil da Procuradoria do Município de Água 

Boa/MT (Id n. 13490898) e não na pessoa física, como consignado pelo 
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causídico. Portanto, não há comprovação de que o ato citatório se deu de 

forma irregular. Embora o Procurador tenha afirmado que não tinha acesso 

ao sistema vinculado à Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT, 

não restou comprovado que na época teria ocorrido esse problema em 

relação a este processo. Ademais, apesar de a certidão acostada no 

evento n. 18495377 indicar que o Procurador do Município estaria 

recebendo citação na qualidade de advogado, porém, consignou ser 

impossível precisar a partir de quando houve a correção para que fosse 

citado através da Procuradoria-Geral do Município de Além do mais, a 

vinculação do Procurador de Município ao sistema PJE deve ocorrer no 

momento do cadastramento que deve ser feita pelo próprio interessado, 

devendo ele zelar pela garantia de que não estaria sendo intimado através 

de perfil dissonante da Procuradoria-Geral do Município de Água Boa/MT. 

Nessa senda, o que se vislumbra é que houve a comunicação do 

Município de Água Boa/MT através do perfil da Procuradoria-Geral do 

Município de Água Boa/MT. Portanto, não havendo provas de que a 

citação ocorreu de forma inválida, este Juízo REJEITA a alegação de 

nulidade do ato. 2 – O art. 239, §1º do Código de Processo Civil estabelece 

que o comparecimento espontâneo do requerido supre a falta e a nulidade 

de citação, fluindo a partir desta data o prazo para o oferecimento da 

contestação. Diferentemente do Código de Processo Civil de 1973, a atual 

norma instrumental não permite que o contestante alegue apenas a 

nulidade do ato citatório de modo que, após o eventual reconhecimento 

viabilizasse o oferecimento da defesa. Atualmente, entende-se que o 

requerido deve apresentar a nulidade de citação de forma conjunta com a 

sua contestação. Assim, diante da ausência de nulidade de citação do 

requerido Município de Água Boa/MT, considera-se como termo inicial do 

prazo de contestação o dia útil subsequente à data de sua ciência no 

sistema eletrônico (PJE) ao ato citatório. A ciência foi registrada no dia 27 

de novembro de 2017 (segunda-feira), conforme consta no expediente n. 

850653. Assim, o prazo inicia-se no dia 28 de novembro de 2017 

(terça-feira), nos termos do art. 231, inciso V do Código de Processo Civil. 

O art. 335, caput, combinado com os artigos 219, caput, e 183, caput, 

todos do Código de Processo Civil consigna que o prazo para a 

contestação de entidade política municipal é de 30 (trinta) dias úteis. 

Nessa esteira, levando-se em consideração o termo inicial nos termos do 

art. 231, inciso V do CPC, ou seja, 28 de novembro de 2017 (terça-feira), 

aliado aos feriados no exercício de 2017 no calendário do Tribunal de 

Justiça através da Portaria n. 38/2017-PRES, bem como o recesso forense 

de final do ano de 2017, disciplinado no Provimento n. 17/2017 do 

Conselho da Magistratura, verifica-se que o termo final do prazo de 

contestação do Município de Água Boa/MT seria o dia 09 de fevereiro de 

2018. O requerido, embora tenha comparecido no processo para alegar a 

nulidade do ato citatório, que não ocorreu, como consignado acima, não 

apresentou contestação. Sendo assim, este Juízo DECLARA à revelia do 

requerido, nos termos do art. 239, §2º, inciso I do Código de Processo 

Civil. 3 – INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão. 4 – Em seguida, 

certificada a ocorrência de preclusão, REMETAM-SE os autos conclusos. 

5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001751-32.2018.8.11.0021
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VITORINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001751-32.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por VITORINO PEREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, em que ambos estão 

qualificados nos autos, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria híbrida. Despachada a inicial, o réu apresentou contestação 

(Id n. 18703554). Réplica no evento n. 19367474. Vieram os autos 

conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. B) demonstração da qualidade de segurado 

empregado; C) prova da carência do benefício; ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no 

ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação do exercício 

de atividade rural. Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento 

do autor, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março 

de 2020 às 14h50min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-82.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA NAZARIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000659-82.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por SEVERINA NAZARIO DA ROCHA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS não apresentou contestação, conforme 

certidão de Id n. 21385297. Réplica no evento n. 21179178. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que não 

deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no art. 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o art. 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 
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seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, este Juízo 

tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 15h50min 

(MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para 

que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001489-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE MORAES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001489-82.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA EUNICE MORAES BEZERRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

17827597). Réplica no evento n. 20586453. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 15h30min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001267-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVACY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001267-17.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por JOVACY CARDOSO DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

17381239). Réplica no evento n. 18594693. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 13h30min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE o autor para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000465-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000465-19.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

13210206). Réplica no evento n. 17760446. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 12h50min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001276-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001276-13.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LEONTINA MARIA DE JESUS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

15985046). Réplica no evento n. 17761288. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 12h30min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001508-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001508-25.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou 

contestação (Id n. 15985053). Réplica no evento n. 17761289. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de março de 2020 às 13h10min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 
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(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000824-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA CARVALHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000824-66.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA TEREZA CARVALHO DE QUEIROZ em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados 

nos autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

16290317). Réplica no evento n. 18467063. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 13h50min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001552-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001552-10.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por JOSE BARBOSA DE MELO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

17827613). Réplica no evento n. 18594427. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 14h10min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE o autor para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001647-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JALSON LANGKAMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCIA SOARES LANGKAMMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001647-40.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de incidente de 

substituição de inventariante proposto pelo ESPÓLIO DE MARLUCIA 

SOARES LAMGRKAMMER, qualificado no encarte processual. A demanda 

foi recebida, sendo nomeado como inventariante o Sr. José Jaison 

Langkammer, nos termos do art. 617, inciso II do Código de Processo Civil 

(Id n. 16596022). Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. 

O art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de legitimados 

concorrentes que podem ser nomeados como inventariante com a 

finalidade de representar o espólio e demais questões ligadas à sucessão, 

consoante a regra do art. 618 e 619 do CPC. A pretensão dos herdeiros 

neste incidente visa à substituição do atual inventariante pela herdeira 

Michele Soares Langkammer, conforme dispõe o art. 617, inciso III do CPC. 

O art. 627 do CPC estabelece que aos herdeiros será conferido vista às 

partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações e possam arguir: (i) erros, omissões e 

sonegações de bens; (ii) reclamar contra a nomeação de inventariante; (iii) 
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contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Nessa 

senda, cabível à análise do incidente formulado pela herdeira. É relevante 

deixar assentado que o caso em voga se refere a substituição do cargo 

de inventariante e não de sua remoção, conforme dispõe o art. 622 do 

CPC. Sobre a diferença entre a substituição e a remoção do inventariante, 

convém trazer à liça a doutrina de Arnaldo Rizzardo[1], que assim 

preleciona: na substituição, [...] ocorrem situações que desaconselham a 

manutenção do cargo. Como a condenação em processo criminal, ou a 

decretação da insolvência, ou o envolvimento em escândalo financeiro, ou 

o próprio desentendimento com os herdeiros. Nada existe, nestes casos, 

de vulneração dos deveres inerentes ao cargo. [...] não se deve confundir 

a substituição de inventariante com a remoção de inventariante, esta última 

sendo prevista no art. 995 do Código de Processo Civil (Atual art. 622 do 

CPC/2015). No caso de substituição, a parte interessada fará mediante 

advogado a petição no próprio processo de inventário, devendo ser 

ouvido o herdeiro já nomeado. Havendo divergências entre herdeiros que 

pleiteiem a inventariança, o juiz poderá escolher aquele que lhe pareça 

melhor, pela idoneidade, e mesmo, havendo dificuldade na escolha, 

nomear pessoa estranha idônea. Opera-se a substituição também por 

faltar a qualidade dentro da ordem do art. 990 (Art. 617 do CPC/2015)”. 

(Destaque) Feitas estas considerações, em análise requerimento dos 

herdeiros, este Juízo reputa que razão lhe assiste quanto à substituição 

do encargo de inventariante. Pelo que se observa do processo, o 

inventariante anteriormente nomeado se encontra com a saúde debilitada 

(Id n. 16792276) o que se mostra razoável à sua substituição. 1 – Diante 

do exposto, com fundamento no art. 617, inciso III do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido de substituição da inventariante. 2 – Para 

tanto, este Juízo NOMEIA como inventariante a Sra. Michele Soares 

Langkammer, devendo ela ser intimada para prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê o art. 617, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. 3 – CUMPRA-SE integralmente a decisão 

acostada no evento n. 16596022. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] RIZZARDO, Arnaldo. Direito 

das Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 644.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001104-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001104-37.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de consignação em 

pagamento e indenização ajuizada por SUPER MACHADO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (“HIPERMACHADO”) em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (“VIVO”), ambos qualificados no encarte 

processual. Em resumo, alega a empresa autora que a ré estaria lhe 

cobrando, de forma ilegal, sem a expressa convenção nesse sentido e, 

ainda, sem expressa informação, multa contratual por alegada infidelidade 

no importe de R$ 26.941,74 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e um 

reais e setenta e quatro centavos) em razão de ter promovido o 

cancelamento do contrato e, por conseguinte, a portabilidade de suas 

linhas telefônicas. Aduz que a multa contratual é extorsiva. Assevera que 

a ré promoveu a inscrição negativa do nome da autora. Requer a 

declaração da inexistência do débito. Pugnou pela concessão de tutela de 

urgência a fim de excluir/obstar a inclusão de seu nome em cadastros de 

natureza pública que indicam o rol de inadimplentes. Requer que este Juízo 

condene a ré ao pagamento de danos morais em montante sugestivo de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a petição inicial vieram os documentos 

acostados nos eventos n. 14720039 a 14724232. A tutela de urgência foi 

deferida (Id n. 14739007). A ré foi citada no dia 27 de agosto de 2018 (Id 

n. 15206675). Foi requerido pela ré a reconsideração da medida liminar (Id 

n. 15340126). Realizada audiência de conciliação, porém, sem a obtenção 

de acordo (Id n. 16363739). O réu apresentou contestação (Id n. 

16706626). Na defesa, em resumo, alega que a cobrança da multa 

contratual por infidelidade no período mínimo de 12 (doze) meses é legal 

em razão dos benefícios e descontos ofertados no momento da 

contratação. Assevera que não restou comprovado os requisitos para a 

inversão do ônus da prova, eis que não se aplicaria o Código de Defesa 

do Consumidor, sob o argumento de que os serviços prestados não foram 

consumidos na qualidade de destinatária final, mas sim como insumo em 

seus negócios. Aduz que a cobrança da multa por infidelidade se 

encontra regulada no art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL. 

Afirma que não há motivo legal para a sua condenação em danos morais 

devido ao fato de que sua conduta teria se pautado no exercício regular 

de direito creditício. Pugnou, na eventualidade, a limitação do montante 

indenizatório ao valor máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em sede 

de contestação, ajuizou pedido reconvencional pugnando na cobrança do 

valor de R$ 33.535,99 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 

noventa e nove centavos) atinente à fatura do mês de março de 2018, que 

se refere ao uso dos serviços de telefonia contratado, aparelhos 

adquiridos e, ainda, multa contratual por rescisão antecipada. Com a 

contestação e a reconvenção vieram documentos (Id n. 16706629 a 

16706842). A empresa autora apresentou réplica e contestação à 

reconvenção (Id n. 18621640). Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. Feitos estes registros, cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do referido instrumento. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES PRELIMINAR RECONSIDERAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR Em 

relação ao pedido de reconsideração da medida liminar (Id n. 15340126), 

este Juízo INDEFERE o requerimento do réu, tendo em vista a ausência de 

elementos novos capazes de infirmar a decisão exarada no evento n. 

14739007. Portanto, não havendo comprovação de motivos que indicam a 

modificação do panorama fático dispendido no momento da concessão da 

tutela de urgência, deve o réu utilizar-se do instrumento processual 

adequado para a alteração da conclusão levada a efeito. DA APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR De outro giro, consigne-se que 

esta demanda será analisada sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a requerida é fornecedora de serviços na 

área de telefonia e a autora é a destinatária final, havendo, portanto, 

incidência das regras previstas no art. 2º e 3º do CDC. Além disso, com 

fundamento na teoria do finalismo aprofundado, vislumbra-se a existência 

de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica e informativa que permite a 

aplicabilidade das normas consumeristas. Não havendo outras 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS LIDE PRINCIPAL 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) Da informação expressa e clara à 

empresa autora acerca da existência de Contrato de Permanência, nos 

termos do art. 57, §2º da Resolução n. 632/2014; B) Da existência de 

benefícios em favor da autora, nos termos do art. 57, §2º e §3º, ambos da 

Resolução n. 632/2014; C) Da razoabilidade do valor da multa com base 

nos investimentos realizados, nos termos do art. 58 da Resolução n. 

632/2014; D) Da existência de conduta, nexo de causalidade e resultado 

lesivo (dano moral) concernente à inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito; E) do montante razoável em caso de 

ilegalidade na negativação do nome da autora; No que concerne à lide 

reconvencional, passa-se a fixar os seguintes pontos controvertidos: A) 

da legalidade da cobrança da fatura do mês de março de 2018; Com 

fundamento no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

diante da hipossuficiência econômica, técnica e jurídica da empresa 

autora, tendo em vista que o serviço de telefonia é totalmente dissonante 

de sua atividade-fim, este Juízo DETERMINA a inversão do ônus da prova 

a fim de que a requerida comprove os fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito da empresa autora concernente aos pontos 

especificados na lide principal e reconvencional que foram controvertidos 

acima. Assim, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 
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pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após a realização das 

providências acima, REMETAM-SE os autos conclusos para o início da 

fase instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios ou, ainda, o 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001281-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001281-98.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito e indenização proposta por AAAB 

– ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ÁGUA BOA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ambos qualificados no encarte 

processual. Alega a requerente que foi informada acerca de 

irregularidades ocorridas na medição do consumo de energia elétrica entre 

os períodos de julho de 2015 a maio de 2017. Narra que a requerida teria 

apurado a ausência de faturamento de consumo no importe de R$ 

7.077,71 (sete mil e setenta e sete reais e setenta e um centavos). 

Assevera que contestou a cobrança, porém, a requerida entendeu ser 

improcedente. Aduz que houve a suspensão do fornecimento da energia 

elétrica em razão da ausência do pagamento da fatura que calculou a 

ausência de medição durante o período acima afirmado. Afirma que houve 

também a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. 

Sustenta que o art. 76 da Resolução n. 456 da ANEEL não permite a 

cobrança complementar por motivo de sua responsabilidade na ausência 

de medição da energia elétrica. Argumenta que efetua o pagamento das 

faturas, em média, entre R$ 106,00 (cento e seis reais) a R$ 130 (cento e 

trinta reais). Refuta a tese de que teria sido o responsável pela ausência 

de medição da energia. Afirma que a perícia realizada no medidor é ilegal, 

eis que estaria violando o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a forma de cômputo do faturamento não apurado 

estaria em descompasso com o art. 115 da Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Requereu a concessão de tutela de urgência. Pugnou pela 

declaração de nulidade da cobrança de modo que a apuração ocorra na 

média dos faturamentos dos últimos 03 (três) meses. Além disso, 

requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais em razão 

da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

bem como devido à suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. 

Com a petição inicial vieram os documentos acostados nos eventos n. 

15346689 a 15347750. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (Id 

n. 15515491). A autora apresentou as guias de recolhimento das custas 

processuais (Id n. 15576375). A tutela de urgência foi deferida (Id n. 

15702108). O requerido foi citado (Id n. 16614916). Realizada audiência de 

conciliação, porém, sem a obtenção de acordo (Id n. 16860456). O réu 

apresentou contestação (Id n. 17566936). Alega que houve a constatação 

de irregularidade no sistema de mediação de energia elétrica na unidade 

consumidora n. 6/647968-7. Afirma que a fatura no importe de R$ 7.077,71 

(sete mil e setenta e sete reais e setenta e um centavos) refere-se à 

recuperação de consumo. Aduz que o autor foi notificado dos atos 

praticados no processo administrativo que levou à conclusão da 

irregularidade no medidor e a apuração de energia consumida e 

inadimplida. Assevera que teria havido flagrante adulteração externa do 

medidor, conforme laudo fotográfico, o que se mostraria desnecessário o 

encaminhamento ao INMETRO. Acrescenta que a perícia seria facultativa 

em razão da visível adulteração e o desvio de energia. Afirma que o 

consumo não faturado refere-se ao período da irregularidade, o que foi 

corrigido, nos termos do art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. 

Expõe que é desnecessária a prévia notificação do consumidor para a 

retirada e aferição dos medidores de consumo quando representar riscos 

as pessoas e ao patrimônio. Alega ser cabível, mediante prévio aviso ao 

usuário, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do 

atraso de pagamento da fatura de competência de julho de 2018, o que 

importaria em estrito cumprimento de dever legal. Na mesma seara, aduz 

ser possível a inscrição no cadastro de inadimplentes em razão de 

exercício regular de direito. Alega ser incabível a fixação de indenização 

por danos morais a pessoa jurídica de maneira reflexa, bem como em 

razão da ausência de ato ilícito cometido. Acrescenta a impossibilidade de 

condenação por dano moral de forma presumida. Sustenta que, em caso 

de condenação por danos morais, deve ser observado, em relação ao 

montante, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma 

ser incabível a inversão do ônus da prova, ante a falta de comprovação 

da hipossuficiência e verossimilhança da alegação. Por fim, requer a 

improcedência da demanda. Com a defesa vieram os documentos 

acostados nos eventos n. 17566937 a 17567245. Réplica no evento n. 

18265161. Em síntese, alega que a contestação é intempestiva. Vieram os 

autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. PRELIMINAR – 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO Em réplica, a autora alega que a 

contestação é intempestiva. O requerido foi citado no dia 13 de novembro 

de 2018 (Id n. 16614916). A autora afirma que o início do prazo para a 

contestação teria iniciado na data da juntada ao processo do mandado de 

citação cumprido, ocorrido no dia 22 de novembro de 2018. Entretanto, o 

início do prazo para a contestação inicia-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I do Código de Processo Civil. A 

audiência de conciliação foi realizada no dia 04 de dezembro de 2018. 

Nessa vereda, levando-se em consideração a data da audiência de 

conciliação como termo inicial do prazo para a apresentação de 

contestação, bem como a regra do art. 224 do Código de Processo Civil 

que determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do 

vencimento, aliado à suspensão dos prazos processuais, nos termos do 

art. 220 do CPC bem como forma de contagem em dias úteis, nos termos 

do art. 219 do CPC, verifica-se que a contestação deveria ser 

apresentada até o dia 24 de janeiro de 2019 (quarta-feira). O requerido 

apresentou a sua contestação no dia 24 de janeiro de 2019 (quinta-feira). 

Portanto, este Juízo REJEITA a preliminar ventilada em razão de que a 

contestação do requerido é tempestiva, nos termos do art. 335, inciso I, 

art. 224, art. 219 e art. 220, todos do Código de Processo Civil. Não 

havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, diante da existência de 

relação de consumo, ante a presença do fornecedor e consumidor, nos 

termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo 

INFORMA que irá analisar o caso sob a ótica das normas consumeristas, 

sem prejuízo de incidência da teoria do diálogo das fontes. Ademais, 

diante da presença de verossimilhança das alegações do autor, aliado a 

hipossuficiência econômica e técnica, nos termos do art. 6º, inciso VIII do 

CDC e art. 373, §1º do CPC, este Juízo DETERMINA a inversão do ônus da 

prova em relação aos seguintes pontos controvertidos que deverão ser 

comprovados pelo réu: A) fraude no medidor n. 6/647968-7e a 

responsabilidade pela prática; B) comprovação da existência e quantidade 

de eventual energia consumida pela autora e não apurada no medidor 

acima mencionado correspondente aos períodos entre julho de 2015 a 

maio de 2017; C) da legalidade da fórmula de cômputo de energia elétrica 

não apurada nos termos da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL); D) ausência de conduta (culposa), relação de 

causalidade e dano à personalidade; Feitas estas considerações, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 356 de 743



Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-46.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALTUIR FERNANDES CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-46.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:WALTUIR 

FERNANDES CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO, SELSO LOPES DE CARVALHO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 

12:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69933 Nr: 668-69.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILIAN RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

03669205101, Rg: 1.998.457-0, Filiação: Neusa Maria Rodrigues e 

Sebastião Batista Silva, data de nascimento: 15/03/1988, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, convivente, serviços gerais (dc*), Telefone 

(66) 9951-2957. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Relatório e fundamentação orais, consoante CD anexo. 

Parte dispositiva: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO 

WILIAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 155, “caput” do Código Penal. Assim decidindo e condenando, com 

base no princípio da individualização da pena esculpido no art. 5°, XLVI, da 

Constituição Federal e atenta ao procedimento trifásico disposto no art. 68 

do Código Penal, passo à dosimetria da sanção: Culpabilidade -(COMO 

IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA POTENCIAL DA ILICITUDE E 

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, EMBORA JÁ CONSTATADAS 

COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DA PENA NO CONCEITO 

ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO 

GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA): o réu responde a vários 

procedimentos criminais, razão pela qual entendo que a sua consciência 

da ilicitude era efetiva, o que desgarra da normalidade e deve ser 

considerado para majorar o grau de reprovabilidade da sua conduta. 

Antecedentes criminais: não constam condenações com prazo de 

reincidência ultrapassado. Conduta social e personalidade: não tenho 

elementos nem conhecimento técnico para aferir. Motivos do crime: são os 

próprios do tipo. Circunstâncias: nada a ser sopesado. Comportamento da 

vítima: nada a ser sopesado. Consequências – nada a ser considerado. 

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, tenho 

que a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de 

reclusão. Não há atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou 

aumento de pena, razão pela torno a reprimenda de 01 (um) ano e 03 

(três) meses, definitiva.Utilizando o princípio da simetria, condeno o 

acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando cada dia no mínimo 

legal. Com fulcro no artigo 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime aberto 

para início do cumprimento da pena. PORTANTO, CONDENO O ACUSADO 

AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 (UM) ANO 

E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO 

PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, FIXADOS CADA UM NO MÍNIMO 

LEGAL. Substituo a pena por duas restritivas de direito, a critério do juízo 

da execução. Isento o sentenciado do pagamento das custas 

processuais, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública. COM O 

TRÂNSITO EM JULGADO: Encaminhe o nome do sentenciado para inclusão 

no rol dos culpados, procedendo conforme Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.Comunique-se à 

Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III da CF/88. Forme-se o executivo 

de pena, encaminhando-se ao juízo das execuções. Cumpridas todas as 

determinações, arquive-se com as baixas necessárias. Sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Ana Caroline Barros Nascimento, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiane 

Padim da SilvaJuiz(a) de DireitoPromotor(a) de Justiça: Defensora Pública:

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 13 de agosto de 2019

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80104 Nr: 1303-16.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHOVENAL DE LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHOVENAL DE LIMA SANTOS, Rg: 

1.781.298-4, Filiação: Aurea Borges de Lima Santos e Sandovaldo Pereira 

dos Santos, data de nascimento: 07/03/1990, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), estudante ( dc* ), Telefone 66-99683-9492. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, presentado pelo órgão de execução subscritor, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 41 do CPP, vem à 

digna presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de: 

JHONEVAL DE LIMA SANTOS, consta dos autos que no dia 24 de outubro 

2016, por volta das 18h45min, próximo à igreja Dom Bosco, nesta cidade, 

o denunciado ameaçou a vítima Renata Oliveira dos Santos, sua 

ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave. Foi apurado dos autos 

que no dia e horário supracitados, o denunciado se deslocou até a 

residência de uma amiga da vítima, sabendo que Renata estava no local. 

Na ocasião, o increpado afirmou que bateria na vítima, bem como a 

ameaçou de morte, sendo que após a intervenção de terceiros, o 

denunciado fugiu do local. Diante de todo o ocorrido, denuncio JHONEVAL 

DE LIMA SANTOS, como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal 

com as implicações da Lei 11.340/06.

 Despacho: Vistos. 1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 
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este Juízo se o(s, a, as) denunciado(s, a, as) está(ão) enclausurado(s, a, 

as) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato 

Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 

Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.‘Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 22 de janeiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109381 Nr: 4727-32.2018.811.0020

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, BÁRBARA LURDES NUNES ANICÉSIO - 

OAB:25.466-O/MT, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos:

a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipadado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92648 Nr: 1095-95.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MARTINS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAYONNARA ARRAES 

GONÇALVES - OAB:26204/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, DOUGLAS ERIC PONTES - 

OAB:234628/SP, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5.871-MS

 INTIMAÇÃO das partes na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 108650 Nr: 3360-36.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIGAILTON ROSA DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:23679-O

 DESPACHO>MERO EXPEDIENTE [1011010]

Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste juízo (Ofício 0200/2019/ESMAGIS-MT), REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada para o dia 30 de abril de 2020 às 13h30min.

2. Promova a secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

‘Às providências.

 Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 95148 Nr: 2041-67.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO REGE GOIS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste juízo (Ofício 0200/2019/ESMAGIS-MT), REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada para o dia 30 de abril de 2020 às 14h00min.

2. Promova a secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

‘Às providências.

 Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 91538 Nr: 560-69.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Vistos.

 I – Tendo em vista a não localização do réu para intimação da sentença, 

remeta-se o autos ao MPE para apresentação do seu atual endereço ou 

para requerer o que entender de direito.

 I – Diante da certidão de ref.: 86, ARBITRO em favor da Dra. Dayana 

Azzulin Curi, OAB 13.963-A, a título de honorário advocatícios a 

importância de 05 URHs. EXPEÇA-SE a competente certidão.

 III – Após a manifestação ministerial, conclusos.

 Alto Araguaia, 22 de janeiro de 2020.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20220 Nr: 693-97.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABS, NSDS, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Adriano Menezes 

Gusmão - OAB:7842/MA

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 485 § VI, da CNGC, impulsiono 

os autos com vistas a exequente, para indicar a localização do bem, a fim 

de possibilitar a conclusão da penhora.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 1016-82.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS LINO DOS SANTOS, MARIA COSTA 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Vistos.

 I – Diante do teor da certidão contida na carta precatória de ref.: 16, bem 

como do pedido de substituição das medidas cautelares contido na defesa 

prévia (ref.: 20), remeta-se os autos ao Ministério Público Estadual para 

apresentação do atual endereção da ré ou requerer o que entender de 

direito; bem como para se manifestar quando ao pedido de substituição de 

medidas cautelares.

 III – Com o retorno dos autos, imediatamente conclusos.

 Alto Araguaia, 22 de janeiro de 2020.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84086 Nr: 3578-35.2017.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISONEL REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação de Vossa Senhoria na qualidade de procuradora da parte 

autora para que nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das Custas Processuais no importe R$ 21.218,67 (Vinte e um mil duzentos 

e dezoito reais e sessenta e sete centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença de ref. 35. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 10.783,67 (Dez 

mil Setecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) e o valor 

da taxa judiciária de R$ 10.435,00 (Dez mil quatrocentos e trinta e cinco 

reais). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher os campos com o número único do processo, como 

por exemplo: 3578-35.2017.811.0020, vai aparecer os dados do 

processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, 

então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. 

Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de 

cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74757 Nr: 3264-26.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RIBEIRO LOPES - 

OAB:28877

 Intimação de Vossa Senhoria na qualidade de procurador do 

DENUNCIADO para que nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das Custas Processuais no importe R$ 797,70 (Setecentos e noventa e 

sete reais e setenta centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença de ref. 64. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 601,32 (Seiscentos e um reais 

e trinta e dois centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 196,38 (Cento e 

noventa e seis reais e trinta e oito centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

3264-26.2016.811.0020, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000577-88.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR OAB - MT5374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000577-88.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 

de Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

DENISE SOUZA DE RESENDE Endereço: RUA VINTE SETE, 219, ALGUNS 

CONHECEM COMO RUA E, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: TIAGO GOMES FERREIRA 

Endereço: RUA A, S/N, próximo a igreja Assembleia, -, CONFRESA - MT - 

CEP: 78652-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do representante 

da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

da Carta Precatória Devolvida de ID. 21977920, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia - MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001291-14.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA (REU)

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (REU)

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REU)

ANTONIO CHATEAUBRIAND NOGUEIRA VALERIANO (REU)

VASTI ESTER DE ARAÚJO VALERIANO (REU)

 

Vistos, etc. Em detida análise, verifico que a peça inicial não está 

devidamente instruída com os documentos necessários, conforme o 

provimento nº 09/2017, da Corregedoria da Justiça do TJMT, senão 

vejamos: “art. 1º RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações 

reivindicatórias, possessórias e de usucapião, observem se estão 

instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos: a) Estudo cadastral 

fornecido pelo Instituto Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da 

Cadeia Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva 

cadeia dominial (quando houver) d) Planta georreferencia do imóvel 

contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e 

planilha de dados cartográfico de acordo com as Normas Técnicas de 

georreferenciamento vigente ou que lhe substituir; e) Mídia digital contendo 

os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal 

limpa (em formato .dwg ou dxf e . kml ou .kmz), memorial descritivo (em 

formato pdf), e planilhas de dados cartográficos (em formato .ODS) f) 

ART/CREA; Parágrafo único: “os documentos serão apresentados em 04 

(quatro vias, sendo uma para instruir a ação processo físico e as demais 

para a remessa às procuradorias públicas”. Assim, em atendimento a 

recomendação da Corregedoria, INTIME-SE a parte requerente para que 

providencie os documentos mínimos necessários, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se 

decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 12 

de dezembro de 2019 Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000286-88.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

STANRLLY NOGUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000286-88.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Arrendamento Rural]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: STANRLLY NOGUEIRA E SILVA Endereço: Av. 

Coronel Belmiro Nogueira da Silva, 178, CENTRO, PONTE BRANCA - MT - 

CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS ROGERIO RODRIGUES E 

SILVA Endereço: Rua 6, Quadra 12, Lotes 13/14, São Bento, MINEIROS - 

GO - CEP: 75830-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do requerente 

na pessoa de seu advogado, para comparecer a audiência de conciliação 

que se realizará no CEJUSC desta comarca no dia 20/02/2020 às 

13h00min (MT). Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000533-69.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000533-69.2018.8.11.0020. Vistos, etc. 

A parte autora pugnou pela citação por hora certa do executado, diante da 

dificuldade de citação do executado. Pois bem, para que seja deferida a 

citação por hora certa, faz-se necessário que haja suspeita de ocultação 

da parte requerida. Ocorre que, analisando os autos, verifico que houve 

apenas uma tentativa de citação do executado, não havendo o que se 

falar, neste momento, em suspeita de ocultação, razão pela qual o pleito 

não merece prospera. Outrossim, no que tange ao pleito de chamamento 

da avó paterna,Sra. Diva Ribeiro ao processo, é cediço que a obrigação 

de alimentos somente será repassada a outros parentes, 

execepcionalmente, quando restar comprovada a total incapacidade dos 

genitores, a quem incumbe primeiramente esse dever, em decorrência do 

poder familiar, independentemente da eventual circunstância de os avós 

desfrutarem de condições financeiras privilegiada em respeito ao princípio 

da solidariedade familiar. Assim, mostra-se descabido o chamamento ao 

processo da avó paterna, vez que não há qualquer elementos nos autos 

que comprove a incapacidade total do genitor em cumprir com seu dever. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de id. 26531729. INTIME—SE o 

exequente que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação do 

requerido, sob pena de extinção do processo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001288-59.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (REQUERENTE)

R. A. R. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23679/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1001288-59.2019.811.0020 Vistos, etc. Ante a alegação de 

inexistência de herdeiros em linha reta e cônjuge, INTIME-SE o autor para 
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que cumpra a decisão retro, indicando no polo passivo os herdeiros 

colaterais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000428-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Autos n. 1000428-58.2019.8.11.0020 Vistos, etc. 

Trata-se de medida cautelar proposta por ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 

em desfavor de BANCO FINASA BMC S.A. À id. 24840472, foi 

determinada à parte autora a emenda a inicial. Certificado o decurso do 

prazo no id. 26343200. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, 

apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o que 

determinado à id. 24840472, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de 

rigor. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma processual. Custas processuais pela requerente. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001287-74.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PLANRIO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001287-74.2019.8.11.0020. 

IMPETRANTE: PLANRIO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

IMPETRADO: CARRTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAGUAIA Vistos, etc. 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Planrio Adm. e 

Empreendimentos Ltda. contra ato do Oficial do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis desta comarca de Alto Araguaia/MT, com pedido liminar a fim de 

suspender os efeitos de alegado ato coator pelo qual o impetrado emitiu 

nota devolutiva do pedido de averbação do georreferenciamento junto à 

matrícula n. 8.521, com a com determinação da imediata averbação. Para 

tanto, aduz, em apertada síntese, que o registrador negou a averbação 

supracitada sob o fundamento de que a cadeia dominial não chega a um 

título primitivo do Estado; argumenta, contudo, que o próprio impetrado teria 

reconhecido que o título originário estaria consubstanciado em titulação de 

desmarias; ademais, salienta que nos casos em que o imóvel estiver 

situado em área pertencente e/ou derivada de outras circunscrições 

imobiliárias e não for possível observar a cadeia dominial do imóvel até a 

disposição outorgada pelo Poder Público ao particular, o interessado 

poderá apresentar cadeia dominial até onde o registro de imóveis anterior 

que tenha elementos, observando-se o prazo quinzenário, nos termos do 

artigo 1.612, § 3º, I, da CNGC/MT; assim, sustenta que o ato praticado pelo 

impetrado importou em violação de direito líquido e certo da impetrante. É o 

breve relato. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei 

12.016/09, a concessão da medida liminar deverá pautar-se na verificação 

da ocorrência simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora. Numa 

análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não 

vislumbro a presença dos requisitos supracitados. Extrai-se dos autos 

que a impetrante requereu ao registrador de imóveis desta comarca o 

encerramento da matrícula n. 8521 e a abertura de uma nova matrícula 

cum a averbação do georreferenciamento com demarcação perimetral de 

404,2639 hectares, conforme id. 27146723. Contudo, o pleito foi indeferido 

pelo impetrado, que emitiu nota devolutiva nos seguintes termos, na parte 

que interessa a presente decisão (grifei): “... Passando à qualificação 

registraria do título, verificamos que em que pese o imóvel objeto da 

matrícula n. 8.521 de ordem, possuir limites e confrontações, com rumos e 

distâncias, o mesmo é originário dos seguinte imóveis: 1) imóvel 

denominado Fazenda Bom Jardim, com a área de 30.000,00,00has, objeto 

da transcrição n. 2.510 de ordem, deste RGI, cujo imóvel tem sua origem 

numa sesmaria advinda da Carta de Adjudicação, extraída dos autos de 

inventário de Martins Gabriel de Melo Taques, em 30 de agosto de 1.955, 

pelo escrivão Napoleão Soares Andrade, julgado por sentença do MM. 

Juiz de Direito Dr. Cacio Corrêa Curvo, em data de 12 de agosto de 1.955; 

e 2) Fazenda Taquari, objeto da transcrição n. 2.023 de ordem, deste RGI, 

cujo imóvel tem sua origem em Carta de Adjudicação extraída dos autos n° 

326 de inventário e partilha dos bens ficados por falecimento de José Luiz 

de Souza, Joaquim Rodrigues Anacleto e Balbuína Maria de Jesus, julgado 

por sentença do Dr. Cacio Corrêa Curvo, Juiz de Direito desta Comarca em 

19/5/955, que por sua vez, tem origem na transcrição n. 1.080, de ordem, 

deste RGI, em cuja transcrição não consta nem mesmo a quantidade de 

área que a Fazenda Taquari possui, originária da Certidão de folha de 

pagamento extraída dos autos de inventário da finada Mariana Clara de 

Jesus, pela escrivã sucessora do Cartório do 2º Oficio da Comarca de 

Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, René Lima Strang, em data de 

10/5/952 e julgado por sentença do Dr. Simpliciano da Rocha Pombo em 

30/10/876. Dessa forma, verifica-se que tanto o imóvel descrito no item 1, 

como no item 2, desde o registro do inventário em Cartório, possuem a 

descrição extremamente precária, sem especialização nenhuma da área, 

numa situação pró -indiviso, sendo o item 1, dentro do condomínio geral da 

Fazenda Bom Jardim, e o item 2, no condomínio geral da Fazenda Taquari, 

Muni cípio de Alto Araguaia-MT. Acontece que este registrador, bem como 

seu antecessor, já envidaram todos os esforços no sentido de 

remontar-se ao tronco ou origem dos registros advindos do inventário do 

Espólio de Martins de Melo Taques e de Mariana Clara de Jesus, fazendo 

buscas incansáveis em nossa Serventia, bem como nos Registros 

Imobiliários de Guiratinga, Poxoréu e Cuiabá, neste Estado, no entanto, tais 

buscas foram infrutíferas, não tendo sido possível chegar ao título 

definitivo do Estado. O INTERMAT, inclusive, não reconhece a legitimidade 

de títulos com origem no inventário do Espólio de Martins Gabriel de Melo 

Taques, e o TERRASUL - antigo Instituto de Terras do Estado de Mato 

Grosso do Sul, já emitiu parecer no sentido de que todo imóvel com origem 

nesse inventário está situado no Município de Costa Rica -MS. Quanto à 

Fazenda Taquari, verificando a transcrição anterior de número 9.061, 

constatamos que esse imóvel foi destacado de uma área maior de 9.513 

hectares, a qual está localizada às margens do Ribeirão do Sapo e do Rio 

Araguaia, os quais estão localizados há mais de trinta (30) quilômetros da 

área georreferenciada. Assim, considerando-se que a origem do imóvel 

objeto da matrícula n. 8.521 está completamente eivada de vícios, 

contendo descrição es extremamente precárias, impossibilitando assim, 

verificar a localização do imóvel, com o resgate de sua formação original, 

cabe aos interessados a demonstração da origem desse imóvel, podendo, 

inclusive, apresentar a certidão de legitimidade de origem, ou mesmo 

Estudo Cadastral a ser emitido pelo INTERMAT, que é o órgão responsável 

pela regularização fundiária em nosso estado, cujo documento deverá 

demonstrar a origem da área georreferenciada e onde a mesma incide, 

para que o registrador tenha a necessária segurança jurídica da 

correspondência do imóvel registrado com a área certificada, sob pena de 

se estar legalizando uma posse, ou mesmo uma área pública (Artigos 

1.204 e 1.205 do Código de Normas da Corregedoria -Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ). Isto posto, qualifico negativamente o pedido dos 

interessados, visto que não foi possível verificar que o registro 

corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial descrito, cabendo 

aos interessados buscar a sua retificação perante a via judicial , salvo 

comprovação de sua origem na forma indicada (Art. 1.617, caput e § Io do 

Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso)”. Observa-se, portanto, que o motivo da recusa à averbação 

reside na precariedade da descrição dos títulos anteriores mencionados 

na nota acima transcrita, circunstância que importa em dificuldades na 

própria individualização e localização do imóvel objeto da matrícula n. 

8.521. Assim sendo, infere-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que a 

decisão do registrador encontra amparo no artigo 1.617, caput e § 1º, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 361 de 743



Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, de modo que cabe ao interessado buscar a retificação da 

descrição da área, na via judicial adequada, a qual, obviamente, não é a 

estreita via do mandamus. Eis o que preconiza a norma supracitada: Art. 

1.617. A retificação administrativa ou averbação de georreferenciamento 

será negada pelo Oficial de Registro de Imóveis sempre que não for 

possível verificar que o registro corresponde ao imóvel descrito na planta 

e no memorial descritivo, exceto nos casos previstos nesta norma. § 1º 

Quando constatada que a matrícula ou transcrição não possui descrição 

ou esta é extremamente precária, de forma a impossibilitar a localização 

do imóvel, as partes deverão buscar a sua retificação perante a via 

judicial. Vale ressaltar que a mera apresentação da cadeia dominial 

correspondente ao prazo quinzenário na forma do artigo 1.612, § 3º, da 

CNGC-E não supre o vício acima referido, ante a ausência de norma legal 

nesse sentido, sendo certo que as tais regras devem ser interpretadas em 

conjunto, de forma sistemática, e não isoladamente como pretende fazer 

crer a impetrante. Assim, não confiro plausibilidade jurídica à tese 

esposada na exordial, motivo pelo qual reputo ausente o fumus boni iuris, 

sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe, independentemente 

do alegado periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial 

com a cópia dos documentos. DÊ-SE ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial para que, querendo, ingresse no feito (inciso II do artigo 7º da Lei 

12.016/09). Após, DÊ-SE vista ao MP. Por fim, com ou sem parecer, 

CONCLUSOS para sentença. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2019. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001287-74.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PLANRIO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001287-74.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 4.335,10 ESPÉCIE: [Tabelionatos, Registros, Cartórios]

->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: PLANRIO 

ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. Endereço: RUA TEÓFILO 

GOURLART RIBEIRO, 175, RESIDENCIAL JARDINS, SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO - SP - CEP: 15061-737 POLO PASSIVO: Nome: CARTORIO 1 OFICIO 

DE ALTO ARAGUAIA Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) por ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito 

junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia - MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-76.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001261-76.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): NEUSA ALVES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, apresentando nos autos 

documentos que comprovem o início de prova material, especificamente 

quanto ao período de carência do benefício requerido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c artigo 332, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Alto Araguaia/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Adalto Quintino da Silva Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-31.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-31.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ALEXY DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 01/06/2020 Hora: 12:50 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-89.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA RUA Onildo 

Taveira, 143, Setor Aeroporto - ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do 

Processo: 0010054-72.2013.811.0071 Polo Ativo: THIAGO DE MELO 

SIQUEIRA Polo Passivo: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. Ante ao 
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teor da certidão lançada na movimentação nº 76, RECEBO o recurso 

protocolado no evento nº 74, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, 

no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, 

com ou sem resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas 

para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000607-89.2019.8.11.0020. Vistos etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, 

RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, encaminhem-se estes 

autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010267-27.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CASSIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010267-27.2015.8.11.0020 Vistos, etc. Antes de analisar o pedido de ID. 

21012157, INTIME-SE a parte exequente para instruir a petição com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 

de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1000071-15.2018.8.11.0020 Vistos, etc. Antes de analisar o pedido de ID. 

19079451, INTIME-SE a parte exequente para instruir a petição com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 

de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-29.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE BORGES MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010015-29.2012.8.11.0020 Vistos, etc. Antes de analisar o pedido de ID. 

21132643, INTIME-SE a parte exequente para instruir a petição com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 

de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-03.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSTER MARIA DE PAULA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010234-03.2016.8.11.0020 Vistos, etc. Antes de analisar o pedido de ID. 

18806214, INTIME-SE a parte exequente para instruir a petição com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 

de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-59.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CHAGAS DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000329-59.2017.8.11.0020 Vistos etc. Considerando presentes 

todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro 

o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 
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publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE. 

Alto Araguaia/MT, 11 de outubro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-16.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TRAJANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000047-16.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

TRAJANO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 01/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-98.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOS SANTOS PIAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-98.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MARTA DOS 

SANTOS PIAU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001314-57.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY ROGER CALLEGARO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001314-57.2019.811.0020 Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou aos autos o cálculo atualizado do 

débito, requisito previsto no art. 798, I, a, do CPC/15, observado o 

paragrafo único do referido artigo. Assim, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Se decorrido tal prazo 

sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT,07 de janeiro de 2020. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-83.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-83.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:FLAVIANA 

FERREIRA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 23 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-04.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA 85421014134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA DELCIDIA CAMPOS TIBURCIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 8010070-04.2017.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

1.474,82 ESPÉCIE: [Pagamento, Nota Promissória, Juros de Mora - Legais / 

Contratuais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: AURILENE NOGUEIRA 

BARRETO DE SOUSA 85421014134 Endereço: Rua MESTRE ÂNGELO, 11, 

GABIROBA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: KAMILA DELCIDIA CAMPOS TIBURCIO Endereço: Rua PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 186, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para manifestar 

no prazo de 5(cinco) dias, quanto a certidão do oficial de justiça de ID nº 

16013181, conforme documento vinculado disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DECISÃO: ALTO ARAGUAIA, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147316 Nr: 596-16.2019.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FÓRUM DE BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRNA RIBEIRO SALES, FERNANDA DA 

COSTA RIBEIRO, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, IVO BORGE, 

AFG BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 214 e 233, I, da Lei 6.015/73 , 

determino o CANCELAMENTO das matrículas de números 32.350, 32.351 e 

32.380 , bem como de todos os demais registros e averbações delas 

decorrentes, constantes do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

documentos de Barra do Bugres. Após o trânsito em julgado da presente 

sentença:1 - oficie-se ao Oficial registrador, encaminhando-se cópia desta 

decisão para o devido cumprimento;2 - Encaminhe-se cópia da presente 

sentença à Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, à SEMA/MT 

(com cópia dos documentos de fls. 579/584), ao Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra (para conhecimento dos fatos envolvendo 

a Empresa AFG Brasil Ltda) e ao INCRA/MT (com cópia do documento de 

fls. 590), para conhecimento e providências que entender pertinentes;3 - 

Nos termos do artigo 40 do CPP, determino a extração de cópias integrais 

e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para apurar eventual 

ocorrência de ilícito de prevaricação, falsificação de documento, formação 

de quadrilha e estelionato, todos previstos no Código Penal.Em relação às 

supostas irregularidades ocorridas em cédulas bancárias, estas já estão 

sendo apuradas em procedimento próprio.Publique-se.Intimem-se os 

interessados João Luciano Gasques Fernandes, Florindo Agropastagens 

Ltda e, AFG Brasil Ltda, bem como os requeridos Myrna Ribeiro Sales, 

Fernanda da Costa Ribeiro, Hamilton Ferreira da Silva Junior e Ivo Borges, 

por meio de seus procuradores, ou pessoalmente, na falta 

destes.Junte-se cópia aos presentes autos do acórdão prolatado nos 

autos de código 147247.Cumpra-se, expedindo o necessárioÀs 

providências.Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Termo de Doação

TERMO DE DOAÇÃO N. 75/2018

Doação de Bens Inservíveis 75.2018 – CIA 00723604-15.2018.8.11.0000

Doador: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Donatário: Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto: O doador, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer 

ônus, os bens móveis classificados como inservíveis para o 

funcionamento da entidade doadora, de acordo com o termo de comodato 

assinalado entre as partes, resolve doá-los a título gratuito.

Interesse Público: A presente doação atenderá à Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Barra do Bugres/MT, que tem por objetivo o 

desenvolvimento de atividades específicas em benefício da população 

local, demonstrando assim o interesse público da presente doação.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

 Gestora Geral do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT.

TERMO DE DOAÇÃO N. 75/2018

Doação de Bens Inservíveis 75.2018 – CIA 00723604-15.2018.8.11.0000

Doador: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Donatário: Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos – Cadeia 

Pública de Barra do Bugres/MT

Objeto: O doador, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer 

ônus, os bens móveis classificados como inservíveis para o 

funcionamento da entidade doadora, de acordo com o termo de comodato 

assinalado entre as partes, resolve doá-los a título gratuito.

Interesse Público: A presente doação atenderá à Cadeia Pública do 

Município de Barra de Barra do Bugres/MT, que tem por objetivo o 

desenvolvimento de atividades específicas em benefício da população 

local, demonstrando assim o interesse público da presente doação.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

 Gestora Geral do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT.

TERMO DE DOAÇÃO N. 75/2018

Doação de Bens Inservíveis 75.2018 – CIA 00723604-15.2018.8.11.0000

Doador: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Donatário: Núcleo da Polícia Militar de Denise/MT

Objeto: O doador, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer 

ônus, os bens móveis classificados como inservíveis para o 

funcionamento da entidade doadora, de acordo com o termo de comodato 

assinalado entre as partes, resolve doá-los a título gratuito.

Interesse Público: A presente doação atenderá o Núcleo da Polícia Militar 

de Denise/MT, que tem por objetivo o desenvolvimento de atividades 

específicas em benefício da população local, demonstrando assim o 

interesse público da presente doação.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

 Gestora Geral do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT.

TERMO DE DOAÇÃO N. 75/2018

Doação de Bens Inservíveis 75.2018 – CIA 00723604-15.2018.8.11.0000

Doador: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Donatário: Secretaria Municipal de Planejamento – Unidade Local PROCON

Objeto: O doador, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer 

ônus, os bens móveis classificados como inservíveis para o 

funcionamento da entidade doadora, de acordo com o termo de comodato 

assinalado entre as partes, resolve doá-los a título gratuito.

Interesse Público: A presente doação atenderá à Unidade Local PROCON 

do Município de Barra do Bugres/MT, que tem por objetivo o 

desenvolvimento de atividades específicas em benefício da população 

local, demonstrando assim o interesse público da presente doação.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

 Gestora Geral do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 16372 Nr: 1875-62.2004.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALMICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR SALVIANO DA COSTA - 

OAB:GO 11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por INTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENAOVAVEIS - IBAMA, contra a sentença proferida às folhas 52.

Relata a exequente que o processo foi extinto, porém não houve a 

conversão dos valores penhorados em renda a favor da exequente.

É o que merece ser relatado.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste o embargante.

Neste sentido, necessária a conversão em renda do valor penhorado 

(fls.40), conforme requerido pelo exequente às folhas 50/51, porém, sem 

a necessidade de proceder com a revogação da sentença.

Logo, e por tudo que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e DOU-LHE parcial provimento a fim de determinar a imediata 

transferência do valor penhorado, em favor da exequente, devendo ser 

procedida com conversão em renda, conforme requerido às folhas 50.

No mais, permanece incólume a sentença, tal como lançada.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Cumprida a determinação acima, e com o transito em julgado devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE.

Barra do Bugres/MT, 16 de dezembro de 2019.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156381 Nr: 6287-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o deposito da diligência 

no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) que 

deverá ser depositado via Tribunal de Justiça conta única no site 

Tjmt.jus.br .

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 147020 Nr: 404-83.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUDEMIR DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos,

1. Ante o teor da certidão de fls. 81, oficie-se a Secretaria de Saúde 

Municipal, para no prazo de 15 (quinze) dias justificar acerca da não 

realização da perícia judicial determinada anteriormente.

 2. Sem prejuízo, reitere-se o ofício a Secretaria supramencionada para 

que indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia 

médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade, devendo ainda, a Sra. Gestora Judiciário encaminhar 

juntamente com o ofício, os quesitos apresentados pelas partes e pelo 

Juízo a fim de serem respondidos pelo expert de forma digitalizada.

 3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo pericial 

e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a 

prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160126 Nr: 230-40.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALEX DOS SANTOS ELIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FEITOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOE DAS NEVES E SILVA - 

OAB:15.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias 

pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95966 Nr: 5189-64.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARI TEIXEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a devolução da carta precatória 

as fls. 113, impulsiono o feito a fim de intimar o requerente para que no 

rpazo legal, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157835 Nr: 7123-81.2019.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MATIS SOUZA, ZILDA MATIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/O, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072-MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/O, WELDER GUSMA JACON - 

OAB:18.570 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do artigo 919 do CPC, uma vez que o Juízo não se encontra 

seguro por penhora, depósito e tampouco por caução suficiente, bem 

como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

 2. Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se 

o Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias. Na 

oportunidade, deverá esclarecer sobre o interesse na designação de 

audiência de conciliação.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160211 Nr: 283-21.2020.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cível->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

NCPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro a antecipação da tutela, pelo que, 

nomeio curador(a) provisório(a) do interditando(a) o requerente Sra. Maria 

José da Silva.

3. Cite-se o(a) interditando(a) para querendo, apresente resposta no 

prazo legal.
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4. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica no interditando(a).

5. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

7. A seguir, providencie ao requerente a apresentação do interditando(a) 

ao perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do(a) 

interditando(a).

8. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

9. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

10. Expeça-se o necessário

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157956 Nr: 7189-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM, MBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Posto isto, DEFIRO parcialmente a liminar pretendida, e concedo a 

guarda provisória do menor, Maicol Ângelo Marcanzoni a Sra. Meilyn 

Betancourt Sánchez Marcanzoni, que deverá comprometer em bem cuidar 

e zelar pelos interesses da infante, prestando-lhe assistência material, 

moral e educacional, empenhando o necessário para o sadio 

desenvolvimento da criança. 10. Cite-se o requerido para, querendo, 

responder aos termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado 

o réu no endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a 

parte autora para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não 

sendo possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública 

e/ou MP, comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa 

(INFOSEG, SIEL e outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital 

citatório com prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado 

contestação ou peça de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a 

Defensoria Pública, não sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já 

mencionada, o advogado indicado pela OAB local, em lista de nomeação, 

arbitrando em seu favor o valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado 

de Mato Grosso. 11. 14. Ademais, determino a realização de estudo 

psicossocial in locuo, sem aviso prévio, a ser realizado no ambiente 

familiar dos genitores, devendo o laudo ser juntado nos autos no prazo de 

20 (vinte) dias. 15. Notifique-se o representante do Parquet, para 

querendo, compareça a audiência supramencionada.16. Expeça-se o 

necessário. 17. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159743 Nr: 8199-43.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAZIEL SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DO CARMO FARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:8433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ademais, observando o binômio necessidade do alimentando e 

possibilidade do alimentante, consoante disposto no §1º do artigo 1.694 do 

código civil, não se deve reduzir liminarmente a verba alimentícia fixada em 

sentença. Outrossim, anoto que a tutela reivindicada tem caráter 

satisfativo, sendo que no presente caso, não está plenamente 

demonstrada a verossimilhança da alegação, exigindo-se, desse modo, o 

contraditório prévio para sua aferição. Assim, por estar ausente os 

requisitos necessários para a concessão da liminar inaudita altera parte, 

INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior análise, haja vista a 

eventual existência de circunstâncias que ainda não foram aportadas ao 

presente feito.10. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, 

compareça a audiência.11. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147611 Nr: 762-48.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APL, DANIELE OENNING PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clesio Plates de Oliveira - 

OAB:23592/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o recurso de apelação acostado 

as fls. 139/157 fora interposto no prazo legal. Assim sendo, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente para que no prazo legal, apresente 

as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91192 Nr: 1411-86.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GOMES DE SANTANA & CIA LTDA, JAMIR 

GOMES SANTANA, ELISETE SOARES ZIMINI, DELZA GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/ 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:MT 10.108

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando a devolução da carta precatória 

Às fls. 137/143 por falta de recolhimento do preparo, e considerando a 

decisão de fls. 131, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente 

para que no prazo de 15 (quinze), proceda ao pagamento, sob pena de 

extinção do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMEIRE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE AREIA LIMITADA/EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-46.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-93.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002353-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO MIRACHI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA WEDJA ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002353-96.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ADELCIO MIRACHI DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIA WEDJA ALVES DE BRITO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Divórcio Liminar c/c 

Guarda e Alimentos. 2. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC) e com isenção de custas. 3. DESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h00min, a se realizar no CEJUSC. 

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 

334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). 7. Indefiro por ora o pedido de quebra de sigilo bancário, 

uma vez que se trata de medida excepcional. 8. Intimem-se. 9. Vistas a 

MP. 10. Cumpra-se, expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002580-86.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002580-86.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS 

RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Por Idade Rural. 2. Defiro o benefício da justiça gratuita nos 

moldes do art.98 e seguintes do CPC. 3. O autor requer a concessão da 

tutela de urgência com o fim de que seja implantado o benefício, aduzindo 

que seu direito está devidamente demonstrado. 4. Nesse aspecto, artigo 

300, do CPC prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 6. Contudo, 

não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, mormente considerando que a prova da atividade rural será 

colacionada também através de prova testemunhal em fase de instrução 

processual. 7. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência com o fim de 

obtenção do benefício previdenciário. 8. A praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 
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transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 9. Dessa forma, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 2020, às 15h00min. 10. 

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência. 11. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 

12. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 

de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001769-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE MARQUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ISAAC DIAS SOUZA OAB - MT26458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENA PAULA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATA DE AUDIÊNCIA Audiência de 

Justificação Dia 16 de dezembro de 2019, às 08h38min. Autos n°: 

1001769-29.2019.8.11.0050 e n.º  1002307-10.2019.811.0050 

PRESENTES: O Juiz de Direito, a parte Lijiane Marques Silva, os 

Advogados Dra Denise Isaac Dias Souza e Dr. Guilherme Isaac Souza e 

as Advogadas Dra Marinalva Ramos Rodrigues e Dra Anaquelli Italia 

Pasqualli. AUSENTES: A parte Cleudilena Paula de Oliveira. 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. A parte Lijiane Marques Silva aqui presente 

nesta audiência acompanhada de seus advogados Dra Denise Isaac Dias 

Souza e Dr. Guilherme Isaac Souza, a parte Cleudilena Paula de Oliveira, 

representada por suas Procuradoras, Dra Marinalva Ramos Rodrigues e 

Dra Anaquelli Italia Pasqualli, bem como o Sr. João Dias Marques, sogro da 

parte Cleudilena Paula de Oliveira, entabularam o seguinte acordo para por 

a termo as demandas n.º 1001769-29.2019.8.11.0050 e 

1002307-10.2019.811.0050: 1- O imóvel localizado na Rua Juriti, n.º 1053, 

Quadra 292, Lote 11, matricula n.º 4410, do Cartório do 1º Oficio de 

Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis será desocupado pela 

parte Claudilena Paula Oliveira no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 2- O 

imóvel localizado na Rua Arara Azul, n.º 1268-NW, no Bairro Jardim das 

Palmeiras, matricula 6876 do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis 

de Campo Novo do Parecis, será transferido de seu proprietário João Dias 

Marques, nascido em 07/03/1940, RG: 10.561.120-2, CPF: 616.406.461-91, 

para o menor João Carlos Oliveira Marques, nascido em 30/08/2010, RG: 

2720112-0, CPF:060.616.411-27, que é filho da parte Claudilena Paula de 

Oliveira com Carlos Dias Marques e neto de João Dias Marques, com 

usufruto em favor da parte Claudilena Paula Oliveira; 3 – O imóvel 

localizado na Rua Andorinha esquina com a Rua Carlos Bezerra, matricula 

389, do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Campo Novo do 

Parecis, Jardim Olenka, será transferido do proprietário João Dias Marques 

em favor dos menores Udson Vieira Marques, nascido em 13/05/2007, 

RG:2639484-7, CPF: 056.566.091-89, que é filho de Carlos Dias Marques e 

Jocimara da Silva Vieira Segovia e neto de João Dias Marques, e Elvis da 

Silva Marques, nascido em 22/04/1995, RG: 244.159.60, CPF: 

244.433.391-58, filho de Carlos Dias Marques e Simone Barbosa da Silva, 

também neto de João Dias Marques, com usufruto em favor de João Dias 

Marques; 4- As despesas com o pagamento dos emolumentos de cartório 

e ITBI referente ao imóvel localizado na Rua Arara Azul ficarão ao encargo 

de Cleudilena Paula de Oliveira representante legal do menor João Carlos 

Oliveira Marques, devendo o Sr. João Dias Marques efetuar a entrega da 

casa até o dia 20/01/2020 para a Cleudilena Paula de Oliveira; 5 – As 

despesas com o pagamento de emolumentos de cartório e ITBI referente 

ao imóvel localizado na Rua Andorinha serão divididos na proporção de 

cinquenta por cento entre Jocimara da Silva Vieira Segovia e Elvis da Silva 

Dias Marques; 6- A parte Cleudilena Paula de Oliveira por intermédio de 

suas procuradoras e João Dias Marques acordam pela desistência dos 

autos de Declaração de Nulidade de Registro Imobiliário n.º 

1002327-98.2019.811.0050, em tramite na Segunda Vara desta Comarca. 

Os advogados Dr. Guilherme Isaac Souza e Dr. Denise Isaac Dias Souza 

requereram o prazo de 15(quinze) dias uteis para juntarem aos autos 

procuração de Elvis da Silva Dias Marques, Udson Vieira Marques, 

Jocimara da Silva Vieira Segovia e João Dias Marques, bem como da 

escritura publica de compra e venda e matricula do imóvel localizado na 

Rua Andorinha . DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “VISTOS ETC... Concedo o prazo de 15(quinze) dias uteis 

para os advogados Dr. Guilherme Isaac Souza e Dr. Denise Isaac Dias 

Souza juntarem aos autos procuração de Elvis da Silva Dias Marques, 

Udson Vieira Marques, Jocimara da Silva Vieira Segovia. e João Dias 

Marques, bem como da escritura publica de compra e venda e matricula do 

imóvel localizado na Rua Andorinha. Com o aporte, tendo em vista que o 

presente acordo envolve interesse de menores, vista ao Ministério Publico 

para manifestação. Vale a presente ata para os Autos n.º 

1001769-29.2019.8.11.0050 e 1002307-10.2019.811.0050. Junte-se cópia 

desta Ata nos Autos n.º autos n.º 100.2327-98.2019.811.0050. Saem os 

presentes intimados. Dou a presente por publicada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito 

Denise Isaac Dias Souza Advogada Guilherme Isaac Souza Advogado 

Lijiane Marques Silva parte Marinalva Ramos Rodrigues Anaquelli Italia 

Pasqualli Advogada Advogada João Dias Marques Interessado (viúvo e 

declarou não viver em união estável) Assinado Digitalmente ANGELA 

CARLA EINIK Assessor do Magistrado SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001769-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE MARQUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ISAAC DIAS SOUZA OAB - MT26458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENA PAULA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATA DE AUDIÊNCIA Audiência de 

Justificação Dia 16 de dezembro de 2019, às 08h38min. Autos n°: 

1001769-29.2019.8.11.0050 e n.º  1002307-10.2019.811.0050 

PRESENTES: O Juiz de Direito, a parte Lijiane Marques Silva, os 

Advogados Dra Denise Isaac Dias Souza e Dr. Guilherme Isaac Souza e 

as Advogadas Dra Marinalva Ramos Rodrigues e Dra Anaquelli Italia 

Pasqualli. AUSENTES: A parte Cleudilena Paula de Oliveira. 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. A parte Lijiane Marques Silva aqui presente 

nesta audiência acompanhada de seus advogados Dra Denise Isaac Dias 

Souza e Dr. Guilherme Isaac Souza, a parte Cleudilena Paula de Oliveira, 

representada por suas Procuradoras, Dra Marinalva Ramos Rodrigues e 

Dra Anaquelli Italia Pasqualli, bem como o Sr. João Dias Marques, sogro da 

parte Cleudilena Paula de Oliveira, entabularam o seguinte acordo para por 

a termo as demandas n.º 1001769-29.2019.8.11.0050 e 

1002307-10.2019.811.0050: 1- O imóvel localizado na Rua Juriti, n.º 1053, 

Quadra 292, Lote 11, matricula n.º 4410, do Cartório do 1º Oficio de 

Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis será desocupado pela 

parte Claudilena Paula Oliveira no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 2- O 

imóvel localizado na Rua Arara Azul, n.º 1268-NW, no Bairro Jardim das 

Palmeiras, matricula 6876 do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis 

de Campo Novo do Parecis, será transferido de seu proprietário João Dias 

Marques, nascido em 07/03/1940, RG: 10.561.120-2, CPF: 616.406.461-91, 

para o menor João Carlos Oliveira Marques, nascido em 30/08/2010, RG: 

2720112-0, CPF:060.616.411-27, que é filho da parte Claudilena Paula de 

Oliveira com Carlos Dias Marques e neto de João Dias Marques, com 

usufruto em favor da parte Claudilena Paula Oliveira; 3 – O imóvel 

localizado na Rua Andorinha esquina com a Rua Carlos Bezerra, matricula 

389, do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Campo Novo do 

Parecis, Jardim Olenka, será transferido do proprietário João Dias Marques 

em favor dos menores Udson Vieira Marques, nascido em 13/05/2007, 
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RG:2639484-7, CPF: 056.566.091-89, que é filho de Carlos Dias Marques e 

Jocimara da Silva Vieira Segovia e neto de João Dias Marques, e Elvis da 

Silva Marques, nascido em 22/04/1995, RG: 244.159.60, CPF: 

244.433.391-58, filho de Carlos Dias Marques e Simone Barbosa da Silva, 

também neto de João Dias Marques, com usufruto em favor de João Dias 

Marques; 4- As despesas com o pagamento dos emolumentos de cartório 

e ITBI referente ao imóvel localizado na Rua Arara Azul ficarão ao encargo 

de Cleudilena Paula de Oliveira representante legal do menor João Carlos 

Oliveira Marques, devendo o Sr. João Dias Marques efetuar a entrega da 

casa até o dia 20/01/2020 para a Cleudilena Paula de Oliveira; 5 – As 

despesas com o pagamento de emolumentos de cartório e ITBI referente 

ao imóvel localizado na Rua Andorinha serão divididos na proporção de 

cinquenta por cento entre Jocimara da Silva Vieira Segovia e Elvis da Silva 

Dias Marques; 6- A parte Cleudilena Paula de Oliveira por intermédio de 

suas procuradoras e João Dias Marques acordam pela desistência dos 

autos de Declaração de Nulidade de Registro Imobiliário n.º 

1002327-98.2019.811.0050, em tramite na Segunda Vara desta Comarca. 

Os advogados Dr. Guilherme Isaac Souza e Dr. Denise Isaac Dias Souza 

requereram o prazo de 15(quinze) dias uteis para juntarem aos autos 

procuração de Elvis da Silva Dias Marques, Udson Vieira Marques, 

Jocimara da Silva Vieira Segovia e João Dias Marques, bem como da 

escritura publica de compra e venda e matricula do imóvel localizado na 

Rua Andorinha . DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “VISTOS ETC... Concedo o prazo de 15(quinze) dias uteis 

para os advogados Dr. Guilherme Isaac Souza e Dr. Denise Isaac Dias 

Souza juntarem aos autos procuração de Elvis da Silva Dias Marques, 

Udson Vieira Marques, Jocimara da Silva Vieira Segovia. e João Dias 

Marques, bem como da escritura publica de compra e venda e matricula do 

imóvel localizado na Rua Andorinha. Com o aporte, tendo em vista que o 

presente acordo envolve interesse de menores, vista ao Ministério Publico 

para manifestação. Vale a presente ata para os Autos n.º 

1001769-29.2019.8.11.0050 e 1002307-10.2019.811.0050. Junte-se cópia 

desta Ata nos Autos n.º autos n.º 100.2327-98.2019.811.0050. Saem os 

presentes intimados. Dou a presente por publicada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito 

Denise Isaac Dias Souza Advogada Guilherme Isaac Souza Advogado 

Lijiane Marques Silva parte Marinalva Ramos Rodrigues Anaquelli Italia 

Pasqualli Advogada Advogada João Dias Marques Interessado (viúvo e 

declarou não viver em união estável) Assinado Digitalmente ANGELA 

CARLA EINIK Assessor do Magistrado SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001769-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE MARQUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ISAAC DIAS SOUZA OAB - MT26458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENA PAULA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATA DE AUDIÊNCIA Audiência de 

Justificação Dia 16 de dezembro de 2019, às 08h38min. Autos n°: 

1001769-29.2019.8.11.0050 e n.º  1002307-10.2019.811.0050 

PRESENTES: O Juiz de Direito, a parte Lijiane Marques Silva, os 

Advogados Dra Denise Isaac Dias Souza e Dr. Guilherme Isaac Souza e 

as Advogadas Dra Marinalva Ramos Rodrigues e Dra Anaquelli Italia 

Pasqualli. AUSENTES: A parte Cleudilena Paula de Oliveira. 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. A parte Lijiane Marques Silva aqui presente 

nesta audiência acompanhada de seus advogados Dra Denise Isaac Dias 

Souza e Dr. Guilherme Isaac Souza, a parte Cleudilena Paula de Oliveira, 

representada por suas Procuradoras, Dra Marinalva Ramos Rodrigues e 

Dra Anaquelli Italia Pasqualli, bem como o Sr. João Dias Marques, sogro da 

parte Cleudilena Paula de Oliveira, entabularam o seguinte acordo para por 

a termo as demandas n.º 1001769-29.2019.8.11.0050 e 

1002307-10.2019.811.0050: 1- O imóvel localizado na Rua Juriti, n.º 1053, 

Quadra 292, Lote 11, matricula n.º 4410, do Cartório do 1º Oficio de 

Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis será desocupado pela 

parte Claudilena Paula Oliveira no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 2- O 

imóvel localizado na Rua Arara Azul, n.º 1268-NW, no Bairro Jardim das 

Palmeiras, matricula 6876 do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis 

de Campo Novo do Parecis, será transferido de seu proprietário João Dias 

Marques, nascido em 07/03/1940, RG: 10.561.120-2, CPF: 616.406.461-91, 

para o menor João Carlos Oliveira Marques, nascido em 30/08/2010, RG: 

2720112-0, CPF:060.616.411-27, que é filho da parte Claudilena Paula de 

Oliveira com Carlos Dias Marques e neto de João Dias Marques, com 

usufruto em favor da parte Claudilena Paula Oliveira; 3 – O imóvel 

localizado na Rua Andorinha esquina com a Rua Carlos Bezerra, matricula 

389, do Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Campo Novo do 

Parecis, Jardim Olenka, será transferido do proprietário João Dias Marques 

em favor dos menores Udson Vieira Marques, nascido em 13/05/2007, 

RG:2639484-7, CPF: 056.566.091-89, que é filho de Carlos Dias Marques e 

Jocimara da Silva Vieira Segovia e neto de João Dias Marques, e Elvis da 

Silva Marques, nascido em 22/04/1995, RG: 244.159.60, CPF: 

244.433.391-58, filho de Carlos Dias Marques e Simone Barbosa da Silva, 

também neto de João Dias Marques, com usufruto em favor de João Dias 

Marques; 4- As despesas com o pagamento dos emolumentos de cartório 

e ITBI referente ao imóvel localizado na Rua Arara Azul ficarão ao encargo 

de Cleudilena Paula de Oliveira representante legal do menor João Carlos 

Oliveira Marques, devendo o Sr. João Dias Marques efetuar a entrega da 

casa até o dia 20/01/2020 para a Cleudilena Paula de Oliveira; 5 – As 

despesas com o pagamento de emolumentos de cartório e ITBI referente 

ao imóvel localizado na Rua Andorinha serão divididos na proporção de 

cinquenta por cento entre Jocimara da Silva Vieira Segovia e Elvis da Silva 

Dias Marques; 6- A parte Cleudilena Paula de Oliveira por intermédio de 

suas procuradoras e João Dias Marques acordam pela desistência dos 

autos de Declaração de Nulidade de Registro Imobiliário n.º 

1002327-98.2019.811.0050, em tramite na Segunda Vara desta Comarca. 

Os advogados Dr. Guilherme Isaac Souza e Dr. Denise Isaac Dias Souza 

requereram o prazo de 15(quinze) dias uteis para juntarem aos autos 

procuração de Elvis da Silva Dias Marques, Udson Vieira Marques, 

Jocimara da Silva Vieira Segovia e João Dias Marques, bem como da 

escritura publica de compra e venda e matricula do imóvel localizado na 

Rua Andorinha . DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “VISTOS ETC... Concedo o prazo de 15(quinze) dias uteis 

para os advogados Dr. Guilherme Isaac Souza e Dr. Denise Isaac Dias 

Souza juntarem aos autos procuração de Elvis da Silva Dias Marques, 

Udson Vieira Marques, Jocimara da Silva Vieira Segovia. e João Dias 

Marques, bem como da escritura publica de compra e venda e matricula do 

imóvel localizado na Rua Andorinha. Com o aporte, tendo em vista que o 

presente acordo envolve interesse de menores, vista ao Ministério Publico 

para manifestação. Vale a presente ata para os Autos n.º 

1001769-29.2019.8.11.0050 e 1002307-10.2019.811.0050. Junte-se cópia 

desta Ata nos Autos n.º autos n.º 100.2327-98.2019.811.0050. Saem os 

presentes intimados. Dou a presente por publicada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito 

Denise Isaac Dias Souza Advogada Guilherme Isaac Souza Advogado 

Lijiane Marques Silva parte Marinalva Ramos Rodrigues Anaquelli Italia 

Pasqualli Advogada Advogada João Dias Marques Interessado (viúvo e 

declarou não viver em união estável) Assinado Digitalmente ANGELA 

CARLA EINIK Assessor do Magistrado SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002384-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENY RODRIGUES SIOLIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002384-19.2019.8.11.0050. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA ENY 

RODRIGUES SIOLIM ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A 

Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA 
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INDEVIDA. 2. Narra a autora que em 15.02.2019 contratou com a requerida 

um empréstimo a ser pago em 12 parcelas de R$597,62 e, no entanto, no 

mês de setembro/2019 recebeu a cobrança em duplicidade em sua conta 

bancária. 3. Requer em sede de tutela de urgência a suspensão do 

desconto indevido. 4. Juntou documentos. 5. Os autos vieram conclusos. 

6. Fundamento e decido. 7. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. 8. Acerca da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. No caso dos 

autos, verifico que não se mostra plausível o deferimento do pleito, uma 

vez que ausentes os subsídios necessários à concessão da tutela 

pretendida já que não demonstrados os elementos probatórios para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 10. Pela análise dos documentos trazidos aos autos verifico 

que não estão presentes os elementos necessários à concessão da tutela 

pretendida posto que o extrato juntado pela autora demonstra apenas uma 

previsão de lançamento, não demonstrando que efetivamente descontado. 

11. Ademais, trata-se de tutela satisfativa, sendo imprescindível a 

demonstração inequívoca da probabilidade do direito, perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, o que não é o caso. 12. Assim, por 

não vislumbrar em sede de cognição sumária, os elementos necessários 

para concessão da medida, INDEFIRO a tutela pretendida. 13. DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 13h15min, 

a se realizar no CEJUSC. 14. CITE-SE o réu em consonância com o art. 

212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do 

art.334 do CPC. 15. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 16. Consigne-se nas 

intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 17. Intimem-se. 18. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA MARCELEIDE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RODINELI FIGUEREDO (EXECUTADO)

FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001000-21.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: DAYSTAR TECNOLOGIAS 

LTDA EXECUTADO: FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, RODINELI FIGUEREDO, TANIA MARA 

MARCELEIDE DA SILVA SANTOS Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que a arte autora requereu a extinção do presente feito, 

anteriormente a citação do requerido, arguindo que as partes compuseram 

acordo amigável pela via extrajudicial. 2. Portanto, configurada a perda 

superveniente do objeto. 3. Em consequência, com fundamento no artigo 

485, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito. 4. Custas pelo requerente. 5. P. I.C. 6. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA MARCELEIDE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RODINELI FIGUEREDO (EXECUTADO)

FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001000-21.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: DAYSTAR TECNOLOGIAS 

LTDA EXECUTADO: FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, RODINELI FIGUEREDO, TANIA MARA 

MARCELEIDE DA SILVA SANTOS Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que a arte autora requereu a extinção do presente feito, 

anteriormente a citação do requerido, arguindo que as partes compuseram 

acordo amigável pela via extrajudicial. 2. Portanto, configurada a perda 

superveniente do objeto. 3. Em consequência, com fundamento no artigo 

485, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito. 4. Custas pelo requerente. 5. P. I.C. 6. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA MARCELEIDE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RODINELI FIGUEREDO (EXECUTADO)

FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001000-21.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: DAYSTAR TECNOLOGIAS 

LTDA EXECUTADO: FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, RODINELI FIGUEREDO, TANIA MARA 

MARCELEIDE DA SILVA SANTOS Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que a arte autora requereu a extinção do presente feito, 

anteriormente a citação do requerido, arguindo que as partes compuseram 

acordo amigável pela via extrajudicial. 2. Portanto, configurada a perda 

superveniente do objeto. 3. Em consequência, com fundamento no artigo 

485, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito. 4. Custas pelo requerente. 5. P. I.C. 6. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILHARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002493-33.2019.8.11.0050. AUTOR(A): NILHARTE DE OLIVEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 2. 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. 3. DESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h30min, a se 
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realizar no CEJUSC. 4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, 

do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILHARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002493-33.2019.8.11.0050. AUTOR(A): NILHARTE DE OLIVEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 2. 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. 3. DESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h30min, a se 

realizar no CEJUSC. 4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, 

do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

5. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002380-79.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TADEU PEDROSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002380-79.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GUSTAVO TADEU PEDROSO 

DE MORAIS REQUERIDO: JEAN CARLOS DA SILVA Vistos, etc. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR INCIDENTAL DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

GUSTAVO TADEU PEDROSO DE MORAIS em face de JEAN CARLOS DA 

SILVA. 2. O requerente aduz que em 28 de fevereiro de 2011 vendeu uma 

motocicleta de marca HONDA, modelo BIZ 125 ES ao requerido, ficando 

acordado no momento da entrega que o requerido faria a transferência do 

veiculo para o seu nome. 3. Ocorre que, segundo o autor, o requerido 

deixou de efetuar a transferência, bem como não vem adimplindo com os 

impostos pertinentes sobre o bem desde o ano de 2014, ensejando na 

inclusão dos dados do autor na Dívida Ativa. 4. Requer em sede de tutela 

de urgência que o requerido seja compelido a promover a transferência do 

bem, sob pena de multa. Subsidiariamente, pleiteia a busca e apreensão 

do veículo. 5. Os autos vieram conclusos. 6. É o relatório. 7. Decido. 8. 

DEFIRO o benefício da assistência judiciária. 9. No que tange à tutela de 

urgência pretendida, de acordo com o art.134 do CTB, o antigo proprietário 

do veiculo tem que encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado 

dentro do prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. Dessa forma, ausente a 

demonstração do cumprimento do ônus que lhe competia. 10. No que 

tange ao pedido de busca e apreensão, igualmente não há fundamentos 

para tanto, considerando inclusive que desconfigurada a urgência pelo 

decurso de tempo desde a venda do bem, cuja transferência da 

propriedade se deu pela tradição, e do inadimplemento do requerido 

quanto aos tributos que estão em aberto desde de 2014. 11. Desse modo, 

INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 12. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. 13. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 13h00min, a se realizar no CEJUSC. 14. CITE-SE o 

réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 15. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

16. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 17. 

Intimem-se. 18. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002353-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO MIRACHI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA WEDJA ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002353-96.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ADELCIO MIRACHI DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIA WEDJA ALVES DE BRITO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Divórcio Liminar c/c 

Guarda e Alimentos. 2. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC) e com isenção de custas. 3. DESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h00min, a se realizar no CEJUSC. 

4. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 

334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). 7. Indefiro por ora o pedido de quebra de sigilo bancário, 

uma vez que se trata de medida excepcional. 8. Intimem-se. 9. Vistas a 

MP. 10. Cumpra-se, expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM Vistos , etc. 1. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha 

de Bens oriunda da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COXIM/MS. 2. 
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Manifestam-se as partes pela produção de prova testemunhal. 3. Assim, 

DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 

de fevereiro de 2020, às 15h00min. 4. INTIMEM-SE as partes na forma dos 

arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha sido apresentado, 

devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão. 5. DEPREQUE-SE para oitiva das testemunhas residentes em 

outra comarca. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM Vistos , etc. 1. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha 

de Bens oriunda da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COXIM/MS. 2. 

Manifestam-se as partes pela produção de prova testemunhal. 3. Assim, 

DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 

de fevereiro de 2020, às 15h00min. 4. INTIMEM-SE as partes na forma dos 

arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha sido apresentado, 

devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão. 5. DEPREQUE-SE para oitiva das testemunhas residentes em 

outra comarca. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM Vistos , etc. 1. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha 

de Bens oriunda da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COXIM/MS. 2. 

Manifestam-se as partes pela produção de prova testemunhal. 3. Assim, 

DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 

de fevereiro de 2020, às 15h00min. 4. INTIMEM-SE as partes na forma dos 

arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha sido apresentado, 

devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão. 5. DEPREQUE-SE para oitiva das testemunhas residentes em 

outra comarca. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000578-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERNER KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI (REU)

CELIA STORCH KLEIN (REU)

CRISTINA KLEIN (REU)

CARLOS ALBERTO KLEIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000578-46.2019.8.11.0050. AUTOR(A): LUIZ VERNER KLEIN RÉU: 

CARLOS ALBERTO KLEIN, CRISTINA KLEIN, CELIA STORCH KLEIN, 

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI Vistos, etc. 1. As partes devidamente 

qualificadas nos autos postulam pela homologação de acordo nos 

presentes autos, pugnando pela suspensão do feito até o término do 

prazo acordado entre as partes. 2. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o que faço 

com fulcro assente no artigo 485, III, "b" do CPC. 7. Intimem-se as partes 

para manifestarem-se. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera 

intimação, certifique-se. 8. Após, façam os autos conclusos. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 22 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000578-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERNER KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI (REU)

CELIA STORCH KLEIN (REU)

CRISTINA KLEIN (REU)

CARLOS ALBERTO KLEIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000578-46.2019.8.11.0050. AUTOR(A): LUIZ VERNER KLEIN RÉU: 

CARLOS ALBERTO KLEIN, CRISTINA KLEIN, CELIA STORCH KLEIN, 

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI Vistos, etc. 1. As partes devidamente 

qualificadas nos autos postulam pela homologação de acordo nos 

presentes autos, pugnando pela suspensão do feito até o término do 

prazo acordado entre as partes. 2. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o que faço 

com fulcro assente no artigo 485, III, "b" do CPC. 7. Intimem-se as partes 

para manifestarem-se. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera 

intimação, certifique-se. 8. Após, façam os autos conclusos. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 22 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000837-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. O. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000837-75.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VITORIA DE OLIVEIRA MENDES 

RÉU: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MARTINEZ DESPACHO Vistos , etc. 

1. Manifestam-se as partes pela produção de prova testemunhal. 2. 

Assim, DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 02 de março de 2020, às 13h30min. 3. INTIMEM-SE as partes na forma 

dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha sido apresentado, 

devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão. 4. Ciência ao MP. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3511 Nr: 1045-09.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TERESINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR LOPES, TEREZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:6264-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em trâmite desde 03/2002 sem 

que sejam localizados bens do devedor até o momento.

2. Noto ainda que o feito permaneceu paralisado por vários períodos de 

tempo por inércia do exequente.

3. Assim, intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da prescrição nos termos do Resp. 1.340.553.

4. Decorrido o prazo, independente de manifestação, façam os autos 

conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 377-18.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84717 Nr: 3608-14.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UREDERSON DE SOUZA SANTOS, KILDERE 

WAGNER DE ALMEIDA, CRISTIANO SILVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Vistos em correição.

1 – ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentação de alegações 

finais em favor do acusado Urederson de Souza Santos.

2 – Em seguida, CONCLUSOS.

3 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90907 Nr: 2366-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDSR, CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos em correição

Processo em Ordem

1. DEFIRO a manifestação ministerial fl.471, EXPEÇA-SE carta precatória à 

Comarca de Coelho Neto/MA com as homenagens de estilo, para 

interrogatório do réu Alex Sandro da Silva Rodrigues, devendo a 

escrivania observar o endereço fornecido, solicitando os préstimos do 

juízo deprecado no sentido de materializar o ato, devendo constar no bojo 

da deprecada o prazo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento (Art. 

1.362, parágrafo único da CNGC), observando a escrivania o que 

preconiza o art. 354 e 356 do CPP.

2. Instrua a carta precatória com fotocópia da denúncia e do inquérito 

policial consoante a CNGC.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 960-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MASSAMBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos, em correição.

1. Diante da certidão acostada aos autos às fls. 104/105, DETERMINO que 

INTIME-SE pessoalmente o réu PAULO SERGIO MASSAMBANI para, no 

prazo de 10 (dez) dias, constituir advogado, juntando procuração nos 

autos, ou comprovar sua condição de hipossuficiente.

2. Caso o réu constitua advogado, intime-se o causídico para que se 

manifeste nos autos promovendo apresentação dos memoriais finais.

3. Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente do réu, 

REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para que a ampla defesa do 

indigitado seja exercida em sua plenitude.

4. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C KIRCHHEIM EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIBERT MARTELLI (EXECUTADO)

NILCE VIDI MARTELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000347-19.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: C KIRCHHEIM EIRELI - ME 

EXECUTADO: ERIBERT MARTELLI, NILCE VIDI MARTELLI DECISÃO Vistos 

1. Analisando os autos, verifico que não há notícias acerca do paradeiro 

da parte requerida, uma vez que conforme certidões retro, o mesmo não 

foi encontrado nos endereços indicados bem como não há informações 
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sobre sua atual localização. 2. Assim, com fundamento no art.256, II do 

CPC, CITE-SE a requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos 

termos do art.257, III, CPC. 3. Nessa hipótese, desde já, nos termos do 

disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador 

Especial da requerida citada por edital, a Defensoria Pública. 4. Dê-se 

vistas ao curador para apresentação de defesa no prazo legal. 5. Em 

seguida, manifeste-se o autor em 05 dias. 6. Após, façam os autos 

conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 22 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA MARCELEIDE DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RODINELI FIGUEREDO (EXECUTADO)

FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001000-21.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: DAYSTAR TECNOLOGIAS 

LTDA EXECUTADO: FIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, RODINELI FIGUEREDO, TANIA MARA 

MARCELEIDE DA SILVA SANTOS Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que a arte autora requereu a extinção do presente feito, 

anteriormente a citação do requerido, arguindo que as partes compuseram 

acordo amigável pela via extrajudicial. 2. Portanto, configurada a perda 

superveniente do objeto. 3. Em consequência, com fundamento no artigo 

485, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem 

resolução de mérito. 4. Custas pelo requerente. 5. P. I.C. 6. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de janeiro de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000578-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERNER KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI (REU)

CELIA STORCH KLEIN (REU)

CRISTINA KLEIN (REU)

CARLOS ALBERTO KLEIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000578-46.2019.8.11.0050. AUTOR(A): LUIZ VERNER KLEIN RÉU: 

CARLOS ALBERTO KLEIN, CRISTINA KLEIN, CELIA STORCH KLEIN, 

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI Vistos, etc. 1. As partes devidamente 

qualificadas nos autos postulam pela homologação de acordo nos 

presentes autos, pugnando pela suspensão do feito até o término do 

prazo acordado entre as partes. 2. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o que faço 

com fulcro assente no artigo 485, III, "b" do CPC. 7. Intimem-se as partes 

para manifestarem-se. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera 

intimação, certifique-se. 8. Após, façam os autos conclusos. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 22 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001868-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE DA SILVA DOMINGOS (AUTOR(A))

K. H. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002383-34.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002383-34.2019.8.11.0050 Nome: MARINALVA RAMOS RODRIGUES 

Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 144, NE, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: Estado de Mato Grosso 

Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002485-56.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 
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1002485-56.2019.8.11.0050 Nome: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR 

Endereço: RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 674, NE SALA 02, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: Estado de Mato Grosso Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 23 de Janeiro 

de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002482-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002482-04.2019.8.11.0050 Nome: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS 

SANTOS Endereço: Rua Andorinhas, 725, apt 05a, Olenka, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido CERTIDÃO Nos termos da legislação processual 

em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a 

parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 23 

de Janeiro de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO SOARES BATISTA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002368-65.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

03/03/2020 15:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAIMUNDO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000634-76.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: FRANCISCO RAIMUNDO MEDEIROS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, FABIANO MORAES 

PIMPINATI POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMADO: FAGNER DA SILVA BOTOF FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAIMUNDO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000634-76.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: FRANCISCO RAIMUNDO MEDEIROS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, FABIANO MORAES 

PIMPINATI POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMADO: FAGNER DA SILVA BOTOF FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA DOS SANTOS VALADAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000092-58.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: LINDINALVA DOS SANTOS VALADAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000519-55.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: JUCINEIA LOPES DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos 

periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000521-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO VALDOLINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000521-25.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ADAO VALDOLINO FERREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos 

periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000166-15.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: JOAO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES 

POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-16.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOARALINE MOREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 22 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002776-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002776-87.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: IRANI MARIA DA SILVA MACEDO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos 

periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001907-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIEL MATEUS CANUTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ADVERTINDO-A QUE O SILÊNCIO IMPORTARÁ EM DEVOLUÇÃO DA 

MISSIVA À COMARCA DE ORIGEM. CAMPO VERDE, 23 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TAIS GOVEIA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000408-71.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: DEBORA TAIS GOVEIA BATISTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, FABIANO MORAES 

PIMPINATI POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMADO: FERNANDO CESAR ZANDONADI, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. 

CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TAIS GOVEIA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000408-71.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: DEBORA TAIS GOVEIA BATISTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, FABIANO MORAES 

PIMPINATI POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMADO: FERNANDO CESAR ZANDONADI, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais. 

CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001732-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA NOVAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO 

SOLICITAR O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CAMPO VERDE, 23 DE JANEIRO DE 2020 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002609-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA NOVAK CALLEGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002609-70.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: SOLANGE TERESINHA NOVAK CALLEGARO 
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ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY, PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002156-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002156-75.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: SIRLEY BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000752-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLADIS GOZZI (REQUERENTE)

HELIO GOZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYMARA GOZZI RIOS OAB - PR35528 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

ANDREIA DE AGUIRRA BORGES OMIZZOLLO (REQUERIDO)

GILBERTO OMIZZOLLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000752-52.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 70.000,00 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: HELIO GOZZI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOICYMARA GOZZI RIOS POLO PASSIVO: JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ 

e outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia cujo pagamento da 

complementação da diligência foi efetuada, a fim de possibilitar o 

pagamento ao Oficial de Justiça, o que, segundo a Central de Mandados, é 

impossível somente com o comprovante de pagamento. CAMPO VERDE, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001455-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 
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IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 23 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002187-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCY GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002187-61.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 50.814,94 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

MARA LUCY GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), 

conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 

23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000927-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL MOURA FERRO OAB - PI9175 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO, 

DEVENDO SOLICITAR O QUE ENTENDER DE DIREITO. CAMPO VERDE, 23 

DE JANEIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DENUNCIO PERRUT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

Autos nº 1000480-92.2018.8.11.0051 Embargos Despacho. Vistos etc. 

INTIME-SE a Embargante, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

se manifeste quanto à incidência, sobre esta ação, da ordem de 

suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.012 de 

recursos repetitivos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de junho de 2019. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 2660-40.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Irmãos Domingos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:13.431MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83113 Nr: 2661-25.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Carolina Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Roberto César da Silva - 

OAB:11.994/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83128 Nr: 2675-09.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83129 Nr: 2676-91.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 2677-76.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Luciano Denti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 2678-61.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Supermercado Belo Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83132 Nr: 2679-46.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83133 Nr: 2680-31.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Isolde Maria Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 
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pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83134 Nr: 2681-16.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83135 Nr: 2682-98.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Ricardo Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83136 Nr: 2683-83.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83137 Nr: 2684-68.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Jorge Edgar Firmo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA MARIA NEVES 

CANDIDA PAIXAO - OAB:18854/O, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83138 Nr: 2685-53.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Kassia Cristiana da Silva 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18.603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 
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novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83139 Nr: 2686-38.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Augusto Adalberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83140 Nr: 2687-23.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Nilton B. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 2688-08.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Valmaq Industria e 

Comercio de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.CONDENO o Estado de mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios do Procurador que atuou em favor da Requerida 

Valmaq, estes arbitrados em R$ 3.714,06 (três mil, setecentos e quatorze 

reais e dezesseis centavos), observado, em especial, o item 22.1 da 

Tabela IX da Resolução 96/2007 da OAB/MT.Nos termos do art. 81, § 2º do 

NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa correspondente a 

10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de novembro de 

2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83143 Nr: 2690-75.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Franca Silva - 

OAB:24.214/DF, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT

 Autos n° 2690-75.2014.811.0051 - 83143

Indenizatória

Sentença.

Vistos etc.

Rudinei José da Veiga, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

declaratória em face de Telefônica Brasil S.A., visando à declaração de 

inexistência de débito e a compensação por supostos danos morais.

A inicial foi recebida em decisão de p. 24/26, oportunidade em que o 

pedido liminar foi indeferido.

Devidamente citada (p. 37/V), a Requerida apresentou contestação 

intempestivamente.

Novamente aos autos, o Requerente pediu o julgamento imediato da lide.

É o relato do necessário. Fundamento.

– Da Revelia e do Julgamento Imediato da Lide:

Não contestando a ação, ou, conforme a hipótese dos autos, contestação 

intempestivamente, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pela 

Autora na inicial, consoante disposto no art. 344 do NCPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

De outra banda, nota-se outra importante consequência processual 

decorrente da revelia. Refere-se ao abreviamento da cognição, a 

dispensar a dilação probatória, eis que aquela certeza alcançada, em 

regra, com a instrução do feito, já terá sido presumida pela inércia da 

parte. Não por outro motivo, aliás, que o art. 355, II do NCPC permite o 

julgamento antecipado da lide – ou julgamento imediato da lide, como 

prefere Athos Gusmão Carneiro – nesse caso de contumácia:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

II – o réu revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Dos Efeitos da Revelia:

Apesar de reconhecer a intempestividade da contestação e, via de 

consequência, a aplicação da revelia, entendo pertinente bem delimitar os 

seus efeitos.

O art. 344 do NCPC, já colacionado, estabelece apenas a presunção de 

veracidade das alegações do autor. Dita presunção se limita apenas à 

matéria fática aduzida na inicial, não atingindo, em interpretação contrario 

sensu, a subsunção de tais fatos ao direito vigente.

É dizer que, ainda que as alegações do autor sejam consideradas como 

fatos certos e verídicos, o juiz, ao decidir a causa, deverá promover a 

aplicação do direito a tais fatos. Caso entenda inexistir direito algum ao 

autor, poderá julgar improcedente o pedido, em que pese a revelia. No 

mesmo sentido:

“O efeito da revelia, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, 

não induz, automaticamente e necessariamente à procedência do pedido, 

sendo que esta presunção é relativa, podendo o juiz, ao apreciar as 

circunstâncias do caso em análise, julgar de acordo com o seu livre 
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convencimento motivado.” (TJ/MS – Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso do Sul - Apelação Cível 2005.003216-7/0000-00 - Campo Grande)

Em outras palavras, o art. 344 do NCPC reputa verdadeiras as alegações 

iniciais, mas não determina a automática procedência do pedido.

No caso dos autos, a demanda que ora se analisa, além das questões 

fáticas, ora tidas como incontroversas, abarca questões de direito. A 

culpa da Requerida e os danos morais decorrentes da negativação 

indevida devem ser presumidos como verdadeiros.

Entretanto, in casu, do que se percebe do extrato do Serasa fornecido 

inicialmente pelo Requerente, na época da inclusão da restrição por 

inadimplência, haviam outras inscrições nos cadastros de proteção ao 

crédito em seu nome. Anota-se, no ponto, a devolução por insuficiência de 

fundos de 31 cheques, e outras 6 negativações por inadimplemento.

No ponto, não se desconhece que os outros apontamentos também foram 

objeto de discussão judicial, no entanto, foram, na grande maioria, julgados 

prescritos, de forma que não se pode considerar apenas a inscrição 

lançada pela Requerida para fins indenizatórios.

Como se sabe, a existência de outras inscrições preexistentes impede a 

inauguração de qualquer violação àqueles direitos personalíssimos do 

indivíduo. Nesse sentido, aliás, a manifestação do Superior Tribunal de 

Justiça, consolidada no Enunciado 385 de sua Súmula de Jurisprudência:

“Súmula 385 – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ora, se o Autor pleiteia indenização por dano moral, sob o argumento de 

que teve seu crédito negado na praça, quando subsiste outra 

negativação, não há que se falar em nexo causal.

É que, por uma razão ou por outra, já teria seu crédito restringido, logo, 

não é possível crer que o Requerente tenha sido surpreendido pela 

negativa de crédito, quando já preexiste anotação.

Assim, sem a violação do dano moral em face de outro registro, a questão 

em comento deve ser vista tão somente como mero aborrecimento que em 

nada afeta a já violada moral do autor em face de outro apontamento.

Decido.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial, apenas para declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato 2050296450.

 Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, tratando-se de causa de baixa 

complexidade, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do 

proveito econômico obtido.

No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

trinta dias, arquive-se definitivamente.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83115 Nr: 2663-92.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Depósito de Materiais de 

Construção Campo Verde Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:9277/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83117 Nr: 2664-77.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Prima Tintas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83118 Nr: 2665-62.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2666-47.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sonia Regina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 
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do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83120 Nr: 2667-32.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Magel Comercio de 

Máquinas e Implementos Agricolas Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léo Nunes - OAB:5999-B, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83121 Nr: 2668-17.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83122 Nr: 2669-02.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mantoani & Mantoani Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83123 Nr: 2670-84.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.Sem custas, dada a gratuidade. 

CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Nos termos do art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente 

ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela 

litigância de má-fé. Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 08 de novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83124 Nr: 2671-69.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83125 Nr: 2672-54.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Gelak Industria Comercio 

de Sorvete Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83126 Nr: 2673-39.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Autos n° 2673-39.2014.811.0051 - 83126

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: a) à regularidade, ou não, da 

anotação em cadastro de maus pagadores; b) à existência de outras 

anotações contemporâneas àquela questionada nos autos; c) eventual 

dano a direito extrapatrimonial do Requerente; d) eventual ocorrência de 

prescrição; e, e) a reparação ou compensação correspondentes.

Para fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de 

prova documental, apenas.

MANTÊM-SE inalterados os encargos probatórios das Partes, de forma a 

continuar sendo da Requerida o ônus de demonstrar a existência de 

suporte negocial à contraprestação inadimplida e, consequentemente, da 

anotação correspondente, bem como o dever processual de comprovar a 

existência de outras anotações da Parte contrária.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem os documentos que entenderem pertinentes à elucidação dos 

pontos controvertidos aqui fixados.

Juntados os documentos, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2.019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83127 Nr: 2674-24.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A - Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estefânia Gonçalves 

Barbosa Colmanetti - OAB:13.158/DF

 Autos n° 2674-24.2014.811.0051 - 83127

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: a) à regularidade, ou não, da 

anotação em cadastro de maus pagadores, bem como a validade da 

cessão de crédito; b) à existência de outras anotações contemporâneas 

àquela questionada nos autos; c) eventual dano a direito extrapatrimonial 

do Requerente; d) a reparação ou compensação correspondentes.

Para fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de 

prova documental, apenas.

MANTÊM-SE inalterados os encargos probatórios das Partes, de forma a 

continuar sendo da Requerida o ônus de demonstrar a existência de 

suporte negocial à contraprestação inadimplida e, consequentemente, da 

anotação correspondente, bem como o dever processual de comprovar a 

existência de outras anotações da Parte contrária.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem os documentos que entenderem pertinentes à elucidação dos 

pontos controvertidos aqui fixados.

Juntados os documentos, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2.019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139588 Nr: 91-27.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Souza de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Ferreira da Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 91-2018.811.0051 - 139588

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

A multa por descumprimento da obrigação já foi arbitrada e, mesmo assim, 

o Executado não cumpriu a obrigação.

 Dessa forma, ao que parece, a majoração da multa por descumprimento 

não surtirá o efeito pretendido pelo Exequente, uma vez que mesmo com a 

previsão de penalidade de multa, o Executado não procedeu ao 

pagamento do financiamento e transferência do veículo.

 Assim, INDEFIRO o pedido de majoração da multa.

Em contrapartida, a fim de garantir algum resultado útil ao processo, 

INTIME-SE o Exequente para que, em 10 (dez) dias, requeira o que de 

direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2.019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83114 Nr: 2662-10.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Auto Posto Aldeia Velha 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17829/O, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A
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 Pelo exposto, na forma do art. 487, II, do NCPC, DECLARO a prescrição da 

pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo 

superior a três anos, sem interrupção.CONDENO o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.Nos termos do 

art. 81, § 2º do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé. 

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de 

novembro de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108439 Nr: 1971-25.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Pipino da Silva, Diogo Henrique Pipino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19223 Nr: 1560-94.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Stacker - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO STACKER - ME, CNPJ: 

03023796000196, Inscrição Estadual: 131862235. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, intimo 

a parte Executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo artigo..

Sentença: Autos n° 1560-94.2007.811.0051 - 19223Execução 

FiscalSentença.Vistos etc.O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente qualificada, a ajuizou a presente execução 

fiscal em face de Claudio Stacker - Me, igualmente qualificado.É o 

necessário. Fundamento.O crédito em tela diz respeito à obrigação 

tributária com inscrições definitivas em 20 de junho de 2.005.O prazo 

prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário é de cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.Na dicção do art. 

174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, as 

causas interruptivas da prescrição são:Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.Parágrafo único. A prescrição se interrompe:I – pelo 

despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;II - pelo 

protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.No caso dos autos, o 

despacho que ordenou a citação da Parte executada foi proferido em 15 

de junho de 2.007. Sua citação ocorreu em 13 de outubro de 2.008. A 

penhora ,  no  en tan to ,  a té  o  momento  não  res tou 

concretizada.Relativamente à prescrição intercorrente, a inércia da parte 

credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a 

prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover 

diligências úteis para a satisfação do crédito.Em outras palavras, para a 

configuração da prescrição intercorrente é necessário não apenas que 

tenha transcorrido o prazo quinquenal, mas também que o processo tenha 

restado estagnado em razão da omissão do credor, que não diligenciou 

suficientemente à satisfação do seu crédito.Recentemente, no âmbito do 

STJ, foram julgados os TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, ocasião em 

que se firmaram teses relacionadas aos critérios para o cômputo do prazo 

prescricional intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do 

NCPC. A corroborar, no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques),a sistemática para o contagem da prescrição intercorrente foi 

definida.Assim, aplicando-se as regras ao caso em concreto, tem-se que 

desde a citação transcorreu mais de seis anos - um ano de suspensão 

por ausência de localização de bens penhoráveis e mais cinco anos do 

prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas acerca da 

ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.Decido.Isso 

posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, V, do 

Novo Código de Processo Civi l .Sem custas e sem 

honorários.ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25040 Nr: 2963-64.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackris Implementos e Peças Agric. Ltda, 

Jackeline Queiroz Guimarães Segato, Maria Aparecida Guimarães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKRIS IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRIC. LTDA, CNPJ: 03666956000115, atualmente em local incerto e não 

sabido JACKELINE QUEIROZ GUIMARÃES SEGATO, Cpf: 89826230197, 

Rg: 1.306.722-2, Filiação: Ilza Rosa Queiroz Guimarães e Onofre Carlos 

Souza Guimarães, data de nascimento: 04/05/1981, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, casado(a), administradora, Telefone (66) 3419-1133 

e atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA 

GUIMARÃES DA SILVA, Cpf: 35407794187, Rg: 2981157, Filiação: 

Joaquim Inoccencio Guimarães e Maria José de Souza Guimarães, data de 

nascimento: 11/12/1960, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

viuvo(a), aposentada, Telefone (66) 98122-5156. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, fica a 

parte EXECUTADA INTIMADA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo 

artigo..

Sentença: Autos n° 2693-64.2018.811.0051 - 25040Execução 

FiscalSentença.Vistos etc.O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente qualificada, a ajuizou a presente execução 

fiscal em face de Jackris Implementos e Peças Agrícolas Ltda, pessoa 

jurídica, igualmente qualificada.É o necessário. Fundamento.O crédito em 

tela diz respeito à obrigação tributária com inscrição definitiva em 23 de 

setembro de 2008.O prazo prescricional da ação para a cobrança do 

crédito tributário é de cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.Na dicção do art. 174 do CTN, com a redação dada pela Lei 

Complementar nº 118/2005, as causas interruptivas da prescrição 

são:Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe:I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal;II - pelo protesto judicial;III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor;IV - por qualquer ato inequívoco 
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ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.No caso dos autos, o despacho que ordenou a citação da 

Executada foi proferido em 22 de outubro de 2008. Sua citação ocorreu 

em 17 de maio de 2010. A penhora, no entanto, até o momento não restou 

concretizada.Relativamente à prescrição intercorrente, a inércia da parte 

credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a 

prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover 

diligências úteis para a satisfação do crédito.Em outras palavras, para a 

configuração da prescrição intercorrente é necessário não apenas que 

tenha transcorrido o prazo quinquenal, mas também que o processo tenha 

restado estagnado em razão da omissão do credor, que não diligenciou 

suficientemente à satisfação do seu crédito.Recentemente, no âmbito do 

STJ, foram julgados os TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, ocasião em 

que se firmaram teses relacionadas aos critérios para o cômputo do prazo 

prescricional intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do 

NCPC. A corroborar, no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques),a sistemática para o contagem da prescrição intercorrente foi 

definida.Assim, aplicando-se as regras ao caso em concreto, tem-se que 

desde a citação transcorreu mais de seis anos - um ano de suspensão 

por ausência de localização de bens penhoráveis e mais cinco anos do 

prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas acerca da 

ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.Decido.Isso 

posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, V, do 

Novo Código de Processo Civi l .Sem custas e sem 

honorários.ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143135 Nr: 1822-58.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Barbara de O. Sodré 

Píona - OAB:13333 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao comprovante de pagamento acostado nos autos ref:69.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30492 Nr: 601-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabete Aparecida Marques Poio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISABETE APARECIDA MARQUES POIO 

ME, CNPJ: 01667606000148. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, intimo 

a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo artigo..

Sentença: Autos n° 601-21.2010.811.0051 – 30492Execução 

FiscalSentença.Vistos etc.O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente qualificada, a ajuizou a presente execução 

fiscal em face de Elisabete Aparecida Marques Poio Me, igualmente 

qualificada.É o necessário. Fundamento.O crédito em tela diz respeito à 

obrigação tributária com inscrição definitiva em 25 de janeiro de 2.008.O 

prazo prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário é de 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Na dicção do 

art. 174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, 

as causas interruptivas da prescrição são:Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe:I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal;II - pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, 

que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.No caso dos 

autos, o despacho que ordenou a citação da Parte executada foi proferido 

em 17 de março de 2.010. Sua citação ocorreu em 15 de abril de 2.001. A 

intimação da Exequente para indicação de bens penhoráveis em 26 de 

agosto de 2.011. A penhora, no entanto, até o momento não restou 

concretizada.Relativamente à prescrição intercorrente, a inércia da parte 

credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a 

prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover 

diligências úteis para a satisfação do crédito.Em outras palavras, para a 

configuração da prescrição intercorrente é necessário não apenas que 

tenha transcorrido o prazo quinquenal, mas também que o processo tenha 

restado estagnado em razão da omissão do credor, que não diligenciou 

suficientemente à satisfação do seu crédito.Recentemente, no âmbito do 

STJ, foram julgados os TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, ocasião em 

que se firmaram teses relacionadas aos critérios para o cômputo do prazo 

prescricional intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do 

NCPC. A corroborar, no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques),a sistemática para o contagem da prescrição intercorrente foi 

definida.Assim, aplicando-se as regras ao caso em concreto, tem-se que 

desde a citação transcorreu mais de seis anos - um ano de suspensão 

por ausência de localização de bens penhoráveis e mais cinco anos do 

prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas acerca da 

ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.Decido.Isto 

posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, V, do 

Novo Código de Processo Civi l .Sem custas e sem 

honorários.ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30500 Nr: 609-95.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvio Cezar Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELVIO CEZAR CARLINI, CNPJ: 

06052387000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, é o 

presente também, para intimar a parte Executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do 

mesmo artigo..

Sentença: Autos n° 609-95.2010.811.0051 - 30500Execução Fiscal. 

Sentença.Vistos etc.O Município de Campo Verde, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente qualificada, a ajuizou a presente execução 

fiscal em face de Elvio Cesar Carlini, igualmente qualificado.É o 
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necessário. Fundamento.O crédito em tela diz respeito à obrigação 

tributária com inscrições definitivas em 05 de novembro de 2.008.O prazo 

prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário é de cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.Na dicção do art. 

174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, as 

causas interruptivas da prescrição são:Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.Parágrafo único. A prescrição se interrompe:I – pelo 

despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;II - pelo 

protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.No caso dos autos, o 

despacho que ordenou a citação da Parte executada foi proferido em 17 

de março de 2.010. Sua citação ocorreu em 28 de abril de 2.011. A 

intimação da Exequente para indicação de bens penhoráveis em 24 de 

agosto de 2.011. A penhora, no entanto, até o momento não restou 

concretizada.Relativamente à prescrição intercorrente, a inércia da parte 

credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a 

prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover 

diligências úteis para a satisfação do crédito.Em outras palavras, para a 

configuração da prescrição intercorrente é necessário não apenas que 

tenha transcorrido o prazo quinquenal, mas também que o processo tenha 

restado estagnado em razão da omissão do credor, que não diligenciou 

suficientemente à satisfação do seu crédito.Recentemente, no âmbito do 

STJ, foram julgados os TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, ocasião em 

que se firmaram teses relacionadas aos critérios para o cômputo do prazo 

prescricional intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do 

NCPC. A corroborar, no julgamento do recurso representativo de 

controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell 

Marques),a sistemática para o contagem da prescrição intercorrente foi 

definida.Assim, aplicando-se as regras ao caso em concreto, tem-se que 

desde a citação transcorreu mais de seis anos - um ano de suspensão 

por ausência de localização de bens penhoráveis e mais cinco anos do 

prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas acerca da 

ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.Decido. Isso 

posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, V, do 

Novo Código de Processo Civi l .Sem custas e sem 

honorários.ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31269 Nr: 1380-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamal Khamis Suleiman, Juliany Jamal 

Suleiman, Jamal K Suleiman & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMAL KHAMIS SULEIMAN, Cpf: 

28962834120, Rg: 112125, Filiação: Zelma da Cunha Suleiman e Khamis 

Abdallah Mohamad Suleiman, data de nascimento: 12/04/1963, 

brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, casado(a), comerciante, Telefone 66 

8411-5508, atualmente em local incerto e não sabido JULIANY JAMAL 

SULEIMAN, Cpf: 01108418163, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido JAMAL K SULEIMAN & CIA LTDA ME, CNPJ: 07228566000114. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, intimo 

a parte Executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo artigo..

Sentença: Autos n° 1380-73.2010.811.0051 - 31269Execução Fiscal. 

Sentença.Vistos etc.O Município de Campo Verde, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente qualificada, a ajuizou a presente execução 

fiscal em face de Jamal Khamis Suleiman e Outros, pessoa jurídica, 

igualmente qualificados.É o necessário. Fundamento.O crédito em tela diz 

respeito à obrigação tributária com inscrição definitiva em 11 de janeiro de 

2.010.O prazo prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário 

é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Na dicção 

do art. 174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 

118/2005, as causas interruptivas da prescrição são:Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva.Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe:I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal;II - pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, 

que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.No caso dos 

autos, o despacho que ordenou a citação da Executada foi proferido em 

11 de maio de 2.010. A intimação da Fazenda Pública para apresentação 

do endereço atualizado em14 de julho de 2.011. Sua citação, no entanto, 

até o momento não ocorreu. Relativamente à prescrição intercorrente, a 

inércia da parte credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para 

deflagrar á prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de 

promover diligências úteis para a satisfação do crédito.Em outras 

palavras, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário 

não apenas que tenha transcorrido o prazo quinquenal, mas também que o 

processo tenha restado estagnado em razão da omissão do credor, que 

não diligenciou suficientemente à satisfação do seu crédito.Recentemente, 

no âmbito do STJ, foram julgados os TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 

571, ocasião em que se firmaram teses relacionadas aos critérios para o 

cômputo do prazo prescricional intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e 

seguintes do NCPC. A corroborar, no julgamento do recurso 

representativo de controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro 

Campbell Marques),a sistemática para o contagem da prescrição 

intercorrente foi definida.Assim, aplicando-se as regras ao caso em 

concreto, tem-se que desde a intimação da Fazenda Pública para 

indicação do atual paradeiro da Parte executada até os dias atuais 

transcorreu mais de seis anos - um ano de suspensão por inércia e mais 

cinco anos do prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas 

acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso. 

Decido.Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do 

art. 924, V, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários.ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 3427-54.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claci Terezinha Bulow Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLACI TEREZINHA BULOW COSTA - ME, 

CNPJ: 03667015000104, Inscrição Estadual: 13.192.612-8. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Considerando a prescindibilidade do Juízo de 

Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, é o 

presente, também, para intimar a parte Executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º 
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do mesmo artigo..

Sentença: Autos n° 3427-54.2009.811.0051 - 29328Execução 

FiscalSentença.Vistos etc.O Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente qualificada, ajuizou a presente execução 

fiscal em face de Claci Terezinha Bulow Costa – Me., igualmente 

qualificada.É o necessário. Fundamento.O crédito em tela diz respeito à 

obrigação tributária com inscrição definitiva em 11 de novembro de 

2.009.O prazo prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário 

é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.Na dicção 

do art. 174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 

118/2005, as causas interruptivas da prescrição são:Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva.Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe:I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal;II - pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor;IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, 

que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.No caso dos 

autos, o despacho que ordenou a citação da Parte executada foi proferido 

em 26 de novembro de 2.009. Sua citação ocorreu em 05 de setembro de 

2.010. A intimação da Fazenda Pública para indicar bens penhoráveis em 

31 de agosto de 2.010. A penhora parcial em 11 de novembro de 

2.010.Relativamente à prescrição intercorrente, a inércia da parte credora, 

por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a prescrição 

intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis 

para a satisfação do crédito.Em outras palavras, para a configuração da 

prescrição intercorrente é necessário não apenas que tenha transcorrido 

o prazo quinquenal, mas também que o processo tenha restado estagnado 

em razão da omissão do credor, que não diligenciou suficientemente à 

satisfação do seu crédito.Recentemente, no âmbito do STJ, foram julgados 

os TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, ocasião em que se firmaram 

teses relacionadas aos critérios para o cômputo do prazo prescricional 

intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do NCPC. A 

corroborar, no julgamento do recurso representativo de controvérsia 

(REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques),a 

sistemática para o contagem da prescrição intercorrente foi 

definida.Assim, aplicando-se as regras ao caso em concreto, tem-se que 

desde a penhora parcial transcorreu mais de seis anos - um ano de 

suspensão por ausência de localização de bens penhoráveis e mais cinco 

anos do prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas acerca da 

ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.Decido.Isso 

posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, V, do 

Novo Código de Processo Civi l .Sem custas e sem 

honorários.ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de setembro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33342 Nr: 3461-92.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Morais Borges, Neuza Arantes 

Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CRISTINA MORAIS BORGES, Cpf: 

80216200130, Rg: 33662405254280, brasileiro(a), casado(a), agricultora. 

e atualmente em local incerto e não sabido NEUZA ARANTES LEÃO 

MORAIS, Cpf: 12449369104, Rg: 108.158, Filiação: Nilsa Arantes Leão e 

Nilo Rodrigues Leão, data de nascimento: 22/08/1945, brasileiro(a), natural 

de Rio Verde-GO, viuvo(a), agricultora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. EXECUTADOS: 

ANA CRISTINA MORAIS BORGES; NEUZA ARANTES LEÃO MORAIS 

PROCESSO: 3461-92.2010.811.0051 CÓDIGO: 33342 VARA: 1º VARA 

CÍVEL COMARCA: CAMPO VERDE – MT AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL CITANDO: ANA CRISTINA MORAIS BORGES – CPF 

802.162.001-30 NEUZA ARANTES LEÃO MORAIS – CPF 124.493.691-04 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/12/2010 VALOR DA CAUSA: 

R$65.547,71 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e 

setenta e um centavos) RESUMO DA INICIAL: O Exequente emitiu em favor 

dos Executados Cédula Rural Pignoratícia, registrada sob n. 40/00097-4, 

emitida em 22/11/2005 no valor de R$47.767,35 (quarenta e sete mil, 

setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com 

vencimento final para pagamento em 15/06/2016. Entretanto, os 

Executados não honraram com os pagamentos das parcelas. Houve 

tentativa de recebimento do débito, porém restou infrutífera, de modo que 

a única alternativa restante foi o ajuizamento da presente demanda em 

face do Executado.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  3 4 6 1 - 9 2 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

33342ExecuçãoDespacho.Vistos etc.Antes de determinar-se a citação 

das Executadas por edital, impõe-se a solicitação de informações aos 

cadastros da Justiça Eleitoral e da Receita Federal.Assim, SOLICITEM-SE 

informações, pelos Sistemas Infojud e Siel, acerca do atual endereço das 

Executadas.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação das 

Executadas no novo endereço, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial. Do contrário, se impossível a localização, 

CITEM-SE as Executadas por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 700, § 7º, do NCPC.Nessa hipótese, NOMEIO, desde logo, 

os ilustres Defensores Públicos como Curadores Especiais das 

E x e c u t a d a s ,  a b r i n d o - s e - l h e s  v i s t a  d o s  a u t o s  p a r a 

manifestação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 19 de julho de 2019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003622-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - MT0010298S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. G. A. (REU)

F. L. G. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 03/03/2020 Hora: 13:30, à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27256044. Campo Verde-MT, 23 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003683-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM HESTEFANY RODRIGUES GONSALES OAB - 043.597.941-85 
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(REPRESENTANTE)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 03/03/2020 Hora: 15:30, à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27476039. Campo Verde-MT, 23 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 712-34.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Montagner - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução de Carta 

Precatória com diligência negativa, ou, requeira o que entender de direito. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29883 Nr: 54-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (BR 070, KM 345), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 2214-76.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bazílio Pereira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Aparecida de Oliveira - 

OAB:280.030/SP

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução de Carta 

Precatória com diligência negativa, ou, requeira o que entender de direito. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 2374-04.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cregio de Queiroz Venancio, Newton Borges 

de Morais Júnior, Neuza Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução de Carta 

Precatória com diligência negativa, ou, requeira o que entender de direito. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25931 Nr: 26-47.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/O, Maurício Ferreira Campos G. de 

Paula - OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em pasta 

própria os documentos referentes às informações econômico-financeiras 

da parte executada, nos termos do artigo 477 do Provimento 41/2016-CGJ 

- CNGC. INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do resultado da busca 

de bens pelo sistema Infojud, requerendo o que entender de direito. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20492 Nr: 2810-65.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Zandonadi, Mário Patriota Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução de Carta 

Precatória com diligência negativa, ou, requeira o que entender de direito. 

É o que me cumpre.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15318 Nr: 1241-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Marciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos herdeiros de VALTER MARCIANO, para, 

querendo, habilitarem-se no presente cumprimento de sentença, sob pena 

de arquivamento do feito e, no mesmo prazo, manifestem-se acerca da 

pretensão de destaque dos honorários contratuais.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença 

promovido por VALTER MARCIANO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), já qualificados nos autos. Perlustrando o 
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caderno processual, denota-se que após a expedição dos alvarás para 

levantamento dos valores adimplidos pelo instituto executado, a Sra. Edna 

Pereira de Souza, alegando ser convivente do credor, compareceu à 

serventia judicial e noticiou o falecimento daquele, apresentando a 

respectiva certidão de óbito (fls. 211/213). Em seguida, a patrona 

constituída pelo falecido, quando em vida, peticionou no feito postulando 

pelo destaque dos honorários contratuais, e a consequente liberação dos 

numerários em seu favor (fls. 214/216). No entanto, a apreciação do 

requerimento foi postergada e determinada à promoção da sucessão 

processual, sobrevindo, então, petição informando que a relação havida 

entre o falecido e a Sra. Edna não configura união estável, bem como que 

não se tem conhecimento acerca de sucessores do extinto, razão pela 

qual postula seja procedida à intimação por edital de eventuais existentes 

(fls. 217/218v). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, imperioso salientar que falecendo o 

outorgante, ainda assim o advogado, por força do contrato entabulado em 

vida com o extinto, tem direito à reserva dos honorários contratuais, caso 

haja efetiva execução do crédito. No caso dos autos, extrai-se que o 

crédito principal foi regularmente executado, tanto que adimplido. Todavia, 

o óbito do credor inviabiliza o deferimento, de plano, do pedido aventado 

pela advogada atuante no feito, mormente porque não logrou comprovar a 

ausência de pretensão resistida de eventuais sucessores do de cujus. 

Ocorre que não tendo sido qualificados eventuais herdeiros do de cujus, 

tem-se que necessária a intimação desses, por edital, a fim de que, caso 

queiram, habilitem-se no processo no tocante à execução do valor 

principal e, inclusive, se manifestem acerca do requerimento de destaque 

dos honorários contratuais. A corroborar: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. ÓBITO DA PARTE 

AUTORA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

ESPÓLIO. NECESSIDADE. PARÁGRAFO 2º, II, DO ART. 313, DO CPC. 

EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável a extinção do feito por 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, após notificado o óbito da parte autora, sem prévia 

intimação dos sucessores para a habilitação nos autos. 2. Ausente cópia 

da certidão de óbito e sem indicação dos herdeiros, autorizada a intimação 

por edital. (TFR4, Ap 50502568720174049999, Turma Suplementar do 

Paraná, Rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, j. 20.11.2018). 

Assim, PROCEDA-SE a intimação dos herdeiros de VALTER MARCIANO, 

por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, querendo, 

habilitarem-se no presente cumprimento de sentença, sob pena de 

arquivamento do feito e, no mesmo prazo, manifestem-se acerca da 

pretensão de destaque dos honorários contratuais. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 13 de maio de 

2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 22 de janeiro de 2020

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106908 Nr: 1531-29.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Jordão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para tomar 

conhecimento do retorno dos autos da instância superior, cujo acórdão se 

encontra juntado na Ref. 63, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30071 Nr: 180-31.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moaciony Pedro Jeremias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIONY PEDRO JEREMIAS, CNPJ: 

37505401000103. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do EXECUTADO acima, que se encontra em local 

incerto e não sabido, para tomar conhecimento acerca da penhora online 

realizada nas contas bancárias, devendo se manifestar nos autos, caso 

queira.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 74 e, por 

conseguinte, DETERMINO seja procedida à intimação do devedor acerca 

da penhora realizada, por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias. Se 

transcorrido o prazo in albis, e considerando que o curador especial, 

intimado, não ofereceu insurgência à constrição judicial, CONVERTO a 

penhora on-line em pagamento e AUTORIZO o levantamento dos valores 

pela fazenda exequente. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover os atos necessários ao 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, sob pena de 

suspensão, na forma do art. 40 da LEF. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 23 de janeiro de 2020

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136858 Nr: 9214-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Céu Angela Nobre de Assis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Movel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo legal, 

manifeste-se acera da impugnação de ref. 62. É o que me cumpre.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TG INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPUS COMMODITIES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA 

LUCIA PRATI PROCESSO n. 1002514-40.2018.8.11.0051 Valor da causa: 

R$ 52.983,45 ESPÉCIE: [Compra e Venda]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: TG INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA Endereço: RUA EDGARD ARMOND, 237, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-263 POLO PASSIVO: Nome: 

CAMPUS COMMODITIES EIRELI - ME Endereço: Avenida Porto Alegre, 283, 

Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito 

abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 393 de 743



penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 52.983,45 

Honorários Fixados: R$ 5.298,34 Total para Pagamento: R$ 58.281,79 

RESUMO DA INICIAL: TG INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, qualificado nos 

autos, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em face de 

CAMPUS COMMODITIES EIRELI ME, atualmente em local incerto e não 

sabido, pelos seguintes fatos descritos: Na data de 04/04/2018, a 

Exequente e o Executado celebraram um Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de 600 ton (seiscentas toneladas), do produto CAROÇO 

DE ALGODÃO PADRÃO, safra 2017/2018, consoante cláusula segunda 

(DOC. 02 – contrato de compra e venda), devidamente assinado por duas 

testemunhas, conforme prescreve o art. 784, III, do Novo Código de 

Processo Civil. O referido contrato encontra-se garantido por nota 

promissória no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), emitida em 

03/05/2018, vencida desde 31/08/2018 (DOC. 03 – nota promissória). 

Entretanto, somente parte do aludido contrato fora cumprido pelo 

executado, mediante 7 (sete) cargas (DOC. 05 – notas fiscais e 

comprovantes de pagamentos), ou seja, de agosto a novembro, ele 

entregou apenas a quantidade de 227,43 ton (duzentos e vinte e sete 

toneladas e quarenta e três quilogramas), dessa quantidade 25% (vinte e 

cinco por cento), já estava pago antecipadamente conforme depósito 

bancário (DOC. 04). Até a presente data o valor do débito é de R$ 

52.983,45 (cinquenta e dois mil e novecentos e oitenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos), mediante a aplicação da taxa de juros de 1% 

e do IPC-FIPE a partir do mês subsequente ao da mora do executado – 

mês de setembro (art. 798, parágrafo único, do NCPC), ou seja, parte do 

valor que foi antecipado mediante depósito bancário de R$ 32.583,45 

(trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco 

centavos) somado com a multa contratual compensatória no valor de R$ 

20.4000,00 (vinte mil e quatrocentos e quatros reais). DECISÃO: Vistos 

etc. CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem como de honorários 

advocatícios de 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa 

(art. 827, NCPC), CONSIGNANDO-SE que, em caso de pronto e integral 

adimplemento, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

do NCPC); Se o Oficial de Justiça não encontrar a executada DEVERÁ 

realizar o arresto de tantos bens da parte devedora quantos bastem para 

garantir a execução e prosseguir no cumprimento das disposições 

constante no § 1º do art. 830, do NCPC, independente de nova ordem, 

incumbindo ao credor requerer a citação por edital, quando frustradas a 

cientificação pessoal e com hora certa; Efetivada a citação por hora certa 

(§ 1º do art. 830, do NCPC) e certificado o decurso do prazo para 

apresentação de embargos, desde já NOMEIO o Defensor Público atuante 

nesta Comarca como curador especial à parte executada, enquanto não 

for constituído advogado (art. 72, II, NCPC); Não havendo pagamento, 

PROCEDA-SE a penhora de bens da parte devedora, observando o 

disposto no art. 831 e 832, ambos do NCPC, bem como sua avaliação, 

LAVRANDO-SE o respectivo auto, com a intimação da parte executada na 

mesma oportunidade (art. 829, §1º, do NCPC); REGISTRE-SE, ainda, ser 

incumbência da parte exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844, do NCPC); A 

parte executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à 

execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as 

matérias elencadas no art. 917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais 

incorreções da penhora ou avaliação poderão ser impugnadas por simples 

petição (art. 917, § 1º, NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios será considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo 

para a apresentação dos embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o pagamento de 30% do valor em execução, 

acrescidos de custas e honorários advocatícios, as partes executadas 

PODERÃO requerer o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês (art. 916, do NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias; Esgotado o prazo para o cumprimento da obrigação e 

não sendo oferecidos embargos à execução, MANIFESTE-SE a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens eventualmente penhorados. Frustrada a tentativa de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Formalizado o pedido de 

parcelamento, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DEUMARI 

FRAGA DA SILVA, digitei. CAMPO VERDE, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171317 Nr: 6068-63.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Lelis Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13.936

 Autos n° 6068-63.2019.811.0051 (171317)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ROGÉRIO FERREIRA 

AMARAL para realizar-se no dia 28 de janeiro de 2020, às 14h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo réu.
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171974 Nr: 6447-04.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pedral Sampaio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO TELLI PINTO DE 

OLIVEIRA - OAB:46202, PABLO DE SOUZA NUNES - OAB:59997

 Autos n° 6447-04.2019.811.0051 (171974)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ANDRÉ AUGUSTO 

SOARES SAGBONI XAVIER para realizar-se no dia 28 de janeiro de 2020, 

às 16h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172052 Nr: 6482-61.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Maurício Hessel Lopes, Luiz Henrique 

da Silva de Souza, Marinaldo José Rattes, Zuleide da Conceição Pavão, 

Lucas Mascarenhas Stadler, Sergio Luis Seguro, André Fábio Mendes, 

Márcia de Souza Dias, Marcos Antonio Dias, Neusa da Silva, Izoel 

Aparecida Rattes, Anderson Fernando Mendes, Alex Fabian Mendes, 

Marilda Aparecida Rattes, Fernando Lacerda da Cunha, Regina de Fatima 

Ferreira Mendes, Rodrigo Fabiano Machado, Ana Claudia Miranda da 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BOBERG - 

OAB:28212 PR

 Autos n° 6447-04.2019.811.0051 (171974)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha TEODORO 

BURLACENCO NETO para realizar-se no dia 28 de janeiro de 2020, às 

16h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135910 Nr: 8711-62.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Bruno 

Rafael da Silva Taveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidemar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rafael da Silva Taveira - 

OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8711-62.2017.811.0051 (135910)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado SIDEMAR DA SILVA, devidamente citado, ofereceu resposta 

por meio da Defensoria Pública Estadual, postergando a apresentação de 

suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de março de 

2020, às 15h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, a Defensoria Pública, o 

Acusado, a Vítima e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172203 Nr: 55-14.2020.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Antonio César 

dos Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 Autos n° 55-14.2020.811.0051 (172203)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório dos acusados ANTONIO CESAR 

DOS SANTOS E ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS para realizar-se no 

dia 23 de março de 2020, às 15h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se os Acusados.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160286 Nr: 1073-07.2019.811.0051

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionildes Martins de Siqueira dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do(a) réu(a)Drª. Marciano Xavier das Neves para, 

no prazo legal manifestar-se acerca do Laudo Pericial juntado Ref. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74434 Nr: 3429-19.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Rodrigues Siqueira, Claudinéia da 

Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:14537

 Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de p. 738/148, 

manejados pelo acusado Edelson Rodrigues Siqueira. Via de 

consequência, persiste a decisão de p. 735/737 tal como está 

lançada.Intimem-se as partes. Após, decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

o Advogado constituído pelo acusado, via DJE, para apresentação das 

alegações finais, tendo em vista que já foram apresentadas pelo Ministério 

Público (p. 756/757).Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 20 de janeiro de 2020.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO ALEXANDRE SIMON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-66.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:HOMERO 

ALEXANDRE SIMON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMERCIO LUIZ 

GUENO POLO PASSIVO: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a resposta 

ao ofício de id nº 27987681.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES (REU)

 

PROCESSO n. 1000136-43.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CELIA MARIA 

DELGADO ANDRE - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO 

BLANCO ARAUJO, ROBINSON HENRIQUE PEREGO POLO PASSIVO: 

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-47.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (INTERESSADO)

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

ISELINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

DANIELA SANTOS TORJI AMBROZIO OAB - SP0277430A 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito a 

fim de intimar as partes para comparecer à Audiência de Conciliação para 

o dia 05/05/2020, às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT, com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-47.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (INTERESSADO)

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

ISELINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

DANIELA SANTOS TORJI AMBROZIO OAB - SP0277430A 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes, na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem, à Audiência de Conciliação para o dia 05/05/2020, às 

14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, 

com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-95.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAMILO AZEVEDO MORAIS (REU)

 

PROCESSO n. 1000139-95.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CELIA MARIA 

DELGADO ANDRE - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FLAVIO 

BLANCO ARAUJO, ROBINSON HENRIQUE PEREGO POLO PASSIVO: JOAO 

CAMILO AZEVEDO MORAIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS 
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TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-65.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVELEY MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000141-65.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SILVELEY 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALBERTO JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000142-50.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ERISVALBERTO 

JESUS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000143-35.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ELIZETE PEREIRA 

GOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000144-20.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FRANCISCA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-05.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-05.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARCIA HELENA 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-87.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CANUTO GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-87.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DAYANE 

CANUTO GOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001107-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH CARDOSO DO CARMO (AUTOR(A))

PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001107-31.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA, ELIZETH CARDOSO 

DO CARMO REU: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA Vistos, etc. Analisando 

os autos, verifico que foram apresentados os documentos previstos no 

Provimento nº 09/2017-CGJ. Assim, recebo a inicial e determino: 1- A 

citação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais: a) da(s) pessoa(s) em cujo nome o imóvel estiver 

registrado; b) dos eventuais credores hipotecários ou com garantia real, 

conforme registro na matrícula; c) dos eventuais promitentes 

compradores, conforme averbação na matrícula; d) os confinantes da 

área usucapienda; e) os respectivos cônjuges, se casados forem. 2- A 

intimação da União, do Estado e do(s) Município(s) em que estiver situado 

o imóvel. 3- A averbação da presente ação à margem da matrícula do 

imóvel litigioso, para ciência de terceiros, devendo ser expedido ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis, a ser remetido via Malote Digital. 4- A 

certificação do eventual decurso de prazo para manifestação. 5- Havendo 

resposta de qualquer das pessoas acima ou pedido de mais documentos 

por parte dos Entes Federativos, dê-se vista à parte autora para 

manifestação e providências. 6- Após cumpridas as diligências acima 

determinadas, bem como certificados os decursos de prazo, dê-se vista 

ao Ministério Público. Canarana, 21 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001107-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH CARDOSO DO CARMO (AUTOR(A))

PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Despacho retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora, através de sua patrona, para que, no prazo legal, (1) indique os 

endereços do condômino Hugo Strelow Junior e sua esposa, a fim de 

possibilitar a citação. Bem como para que providencie(m) (2) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000322-69.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE TONINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RIBEIRO ALVES OAB - GO47798 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000322-69.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FLAVIO 

HENRIQUE TONINI Vistos, etc. Considerando que houve o cancelamento da 

CDA, conforme noticiado nos autos, HOMOLOGO por sentença, para que 

possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação, para 

os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em consequência, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, 

autorizando o desentranhamento dos documentos. Sem custas, conforme 

art. 26 da Lei 6.830/80. Autorizo o levantamento de eventuais penhoras 

realizadas. Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, e considerando a 

manifesta ausência de interesse recursal das partes, dou como transitada 

em julgado nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes. 

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Canarana, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES GRAFICA AURORA LTDA - ME (EXECUTADO)

VILSON BIGUELINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001354-12.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ARTES GRAFICA 

AURORA LTDA - ME, VILSON BIGUELINI Vistos, etc. 1 – Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de 

penhora de bens. 2 – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução; caso o executado pague a dívida no 

prazo de 03 (três) dias os honorários serão reduzidos pela metade. 3 – O 

executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil. 4 – 

Não efetuado o pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça 

penhorar tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

avaliando-os e intimando o executado da penhora e da avaliação 

realizadas. 5 – Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo na forma do art. 830 do CPC. 6 – Desde já, deixo consignado 

que, em virtude do volume de execuções que tramitam nesta Vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC, somente será deferida uma consulta a cada 

sistema informatizado (Renajud, Bacenjud e Infojud) com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, já que a obrigação legal de indicar 

bens à penhora competente à própria parte exequente. 7 – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de consulta aos sistemas 

informatizados seja acolhido. 8 – Não havendo bens para a penhora, 

serão os autos arquivados na forma do art. 921, III, §§ 1º a 5º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação. Canarana, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES GRAFICA AURORA LTDA - ME (EXECUTADO)

VILSON BIGUELINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dr. MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB/MT 3056-O, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000337-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.L. RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000337-72.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA REU: A.L. 

RODRIGUES - ME Vistos, etc. Citada a parte ré, decorreu o prazo legal 

sem pagamento da dívida ou oposição de embargos, consoante certidão 

lavrada nos autos. Consoante art. 701 e seu §2º, do Código de Processo 

Civil: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) 

§2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Como se verifica, a constituição do título executivo judicial se dá “de pleno 

direito” e “independentemente de qualquer formalidade”, não sendo o 

caso, portanto, de prolação de sentença. Contudo, apenas para o fim de 

regularização do sistema Apolo e dos relatórios estatísticos das Metas do 

CNJ, DECLARO constituído o título executivo judicial e determino que esta 

decisão seja lançada como sentença de procedência do pedido inicial. Os 

honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento são de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consoante tarifamento legal; não há 

previsão legal para majoração. ALTERE-SE IMEDIATAMENTE A CLASSE 

PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se pessoalmente o devedor, 

por meio de carta com aviso de recebimento ou mandado, para pagar o 

valor apontado pela parte exequente (principal + honorários da fase de 

conhecimento + custas), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de 

sentença, cada um no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Canarana/MT, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001285-77.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI VALERIO COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001285-77.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: NELI VALERIO COELHO Vistos, etc. 1 – Cite-se o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de penhora de 

bens. 2 – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da execução; caso o executado pague a dívida no prazo de 03 

(três) dias os honorários serão reduzidos pela metade. 3 – O executado 

poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil. 4 – Não efetuado 

o pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça penhorar tantos 

bens quantos bastem para a satisfação da dívida, avaliando-os e 

intimando o executado da penhora e da avaliação realizadas. 5 – Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC. 6 – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de 

execuções que tramitam nesta Vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, 

somente será deferida uma consulta a cada sistema informatizado 

(Renajud, Bacenjud e Infojud) com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, já que a obrigação legal de indicar bens à penhora 

competente à própria parte exequente. 7 – Na oportunidade, importante 

também consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de consulta aos sistemas informatizados seja acolhido. 8 – Não 

havendo bens para a penhora, serão os autos arquivados na forma do 

art. 921, III, §§ 1º a 5º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação. Canarana, 22 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000711-54.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMPAIO JÚNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000711-54.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARIA LOPES PEREIRA REQUERIDO: ANTONIO SAMPAIO 

JÚNIOR Vistos etc. Trata-se de arrolamento sumário proposto por MARIA 

LOPES PEREIRA em face de JOSÉ ANTONIO SAMPAIO JÚNIOR. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. DEFIRO OS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA No tocante a conversão do inventário 

em arrolamento/adjudicação, entendo que é plenamente possível, 

mormente pelo fato de que a partilha é amigável, a(s) parte(s) são maiores 

e capazes, bem como restou comprovada nos autos a anuência de todos 

os herdeiros. Assim, ante o preenchimento dos requisitos legais, com 

base no princípio da celeridade e economia processual, converto o 

inventário para a forma de arrolamento/adjudicação, nos moldes do artigo 

659 do CPC/2015. Com feito é imperioso ressaltar que o art. 659 do Código 

de Processo Civil dispõe que a partilha amigável/adjudicação, celebrada 

por partes capazes, será homologada de plano, observadas às 

determinações legais, vez que não há litígio. Diante disto, que os requisitos 

previstos no artigo 660, do CPC, foram obedecidos, havendo requerimento 

de nomeação de inventariante, declaração quanto aos títulos dos 

herdeiros e bens do espólio, sendo atribuídos valores aos bens, para fins 

de partilha. Verifico, ainda, a juntada da certidão de óbito da de cujus, que 

os herdeiros são capazes e que a partilha é amigável/adjudicação, sendo 

certo que a partilha/adjudicação dos bens elencados nos autos entre os 

respectivos herdeiros encontra-se devidamente formalizada nos autos. 

Não se admite, no arrolamento sumário, questionamentos acerca do 

pagamento de tributos relativos à transmissão, uma vez que somente após 

o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha, será o fisco 

intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão ou 

outros impostos porventura incidentes, a teor da regra disposta no §2º, do 

art. 659, do CPC, o qual prevalece sobre a regra disposta no art. 192 do 

Código Tributário Nacional. Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a partilha/adjudicação estabelecida, relativa 

aos bens deixados por JOSÉ ANTONIO SAMPAIO JÚNIOR, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Em consequência, 

tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil/2015. Após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha/adjudicação, lavre-se o respectivo formal de 

partilha/carta de adjudicação e expeçam-se alvarás em favor dos 

herdeiros, ressalvados direitos de terceiros. Ainda após o trânsito em 

julgado, intimem-se as Fazendas Públicas da presente homologação, a fim 

de que procedam ao lançamento administrativo do imposto de transmissão 

ou outros impostos porventura incidentes, conforme a regra tributária, a 

teor da regra disposta no §2º, do art. 659, do CPC. Arbitro 01 URH ao Dr. 

Edson Rocha pelo trabalho desempenhado, anote-se no relatório mensal 

que deverá ser enviado à CJG. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000242-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Decisão ID 23827647, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

haja vista a juntada dos documentos IDs 28268829 e 28318805.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61219 Nr: 1693-56.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulysses Coelho Ohland - 

OAB:25317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono os autos a fim de intmar as partes, através de seus patronos 

acerca da redesignação da audiência para o dia 11.03.2020 às 12h00min 

(Horário Cuiabá-M.)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-84.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DAIANE TUCHTENHAGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PENA DOMINGUES OAB - RJ131470 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010156-84.2013.8.11.0029. REQUERENTE: REJANE DAIANE 

TUCHTENHAGEN REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MABE CAMPINAS 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA 

INTEGRALIDADE. A penhora Bacenjud já fora realizada nos autos, 

devendo a parte autora comprovar a necessidade de repetição do ato, o 

que não foi feito. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é 

exclusiva de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e 

realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A norma prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser 

interpretada sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses 

em que não demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo 

patrimônio - venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para 

escapar da obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se 

afigura razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de 

contrato firmados entre o executado e as administradoras de cartões de 

crédito. Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações 

jurídicas, eventualmente estabelecidas entre o executado e as 

administradoras de cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação e a retenção do passaporte do devedor comprometem seu 

direito constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando 

necessária a adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a 

parte exequente - caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita 

no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, 

a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 

07207542320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, 

data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) A suspensão de CNH em nada contribui para a 

satisfação do crédito, sendo certo que apenas cerceará direito de ir e vir, 

fato não discutido nestes autos, nesse sentido: "2. A aplicação das 

medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter 

subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de 

cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso 

concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da 

adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A 

suspensão das Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos 

agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito 

de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins 

almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter 

sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os 

devedores ao pagamento do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, 

unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

12/12/2018) Por fim, a relação creditícia com outros entes não é alvo de 

discussão nos presentes autos, sendo inviável este magistrado bloquear 

bens que se quer pertencem ao acusado, e sim à instituição financeira. 

Não indicando outros bens a serem penhorados, nos termos do art. 921 e 

seguinte do CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo prazo de 01 

(um) ano, devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. 

Escoado tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. CUMPRA-SE 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-84.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DAIANE TUCHTENHAGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PENA DOMINGUES OAB - RJ131470 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010156-84.2013.8.11.0029. REQUERENTE: REJANE DAIANE 

TUCHTENHAGEN REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MABE CAMPINAS 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA 

INTEGRALIDADE. A penhora Bacenjud já fora realizada nos autos, 

devendo a parte autora comprovar a necessidade de repetição do ato, o 

que não foi feito. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é 

exclusiva de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e 
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realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A norma prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser 

interpretada sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses 

em que não demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo 

patrimônio - venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para 

escapar da obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se 

afigura razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de 

contrato firmados entre o executado e as administradoras de cartões de 

crédito. Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações 

jurídicas, eventualmente estabelecidas entre o executado e as 

administradoras de cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação e a retenção do passaporte do devedor comprometem seu 

direito constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando 

necessária a adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a 

parte exequente - caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita 

no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, 

a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 

07207542320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, 

data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) A suspensão de CNH em nada contribui para a 

satisfação do crédito, sendo certo que apenas cerceará direito de ir e vir, 

fato não discutido nestes autos, nesse sentido: "2. A aplicação das 

medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter 

subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de 

cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso 

concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da 

adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A 

suspensão das Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos 

agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito 

de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins 

almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter 

sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os 

devedores ao pagamento do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, 

unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

12/12/2018) Por fim, a relação creditícia com outros entes não é alvo de 

discussão nos presentes autos, sendo inviável este magistrado bloquear 

bens que se quer pertencem ao acusado, e sim à instituição financeira. 

Não indicando outros bens a serem penhorados, nos termos do art. 921 e 

seguinte do CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo prazo de 01 

(um) ano, devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. 

Escoado tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. CUMPRA-SE 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000164-82.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARQUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLAN TEIXEIRA DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

IRIS REZENDE MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000164-82.2017.8.11.0029. REQUERENTE: SIMONE MARQUES TEIXEIRA 

REQUERIDO: VANDERLAN TEIXEIRA DE SOUZA FILHO, IRIS REZENDE 

MACHADO Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por 

oportuno, cumpre-me ressaltar que “A extinção do processo independerá, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante 

§1º do art. 51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. CANARANA, 18 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERISVAN SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000264-03.2018.8.11.0029. REQUERENTE: JOSE ERISVAN SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Promova-se as diligências de praxe 

para fins de protesto e arquivo. CANARANA, 18 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-53.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CLARA DE SOUZA 64050572168 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010106-53.2016.8.11.0029. REQUERENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: AGNALDO CLARA DE SOUZA 64050572168 

Vistos, etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi 

localizada a parte executada para receber a citação ou constatou-se que 

não há bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para 

tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com 

a devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 
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Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor, 

sendo certo que a própria parte pode promover a inscrição do nome da 

parte ré nos órgão de proteção ao crédito, sendo a dívida ainda não 

prescrita. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. CANARANA, 18 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPOLIM CACA PESCA E CAMPING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010012-71.2017.8.11.0029. REQUERENTE: CHAPOLIM CACA PESCA E 

CAMPING LTDA - ME REQUERIDO: MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. - 

EPP Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte 

executada MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA - CNPJ: 

09.585.508/0001-73, sendo que a averbação do registro da penhora 

deverá ser feita por meio do sistema informatizado RENAJUD. Determino, 

acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que seja feito 

o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua transferência, o 

licenciamento e a circulação. Efetivada a inscrição do gravame judicial, 

deve a executada ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar a localização do bem, para que seja possível a consecução 

física perfectibilizada da penhora e a remoção do veículo, posto que se 

assim não for possível proceder, prejudicada encontra-se a mantença da 

restrição. Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos autos à 

Exequente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

ITALO FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000146-27.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ITALO FERREIRA DE BRITO, 

DAGUBERTO PEREIRA BRITO REQUERIDO: PROMINE ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos, etc. O exame da Justiça Gratuita compete 

ao juízo de 1° grau, nesse sentido - ENUNCIADO 166 - Nos Juizados 

Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em 

primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL) Assim, INDEFIRO a justiça 

gratuita para ambas as partes, ante a ausência de comprovação de 

hipossuficiência. INTIME-SE a(s) parte(s) para em 48 (quarenta e oito) 

horas realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 

Escoado o prazo, observado o período de suspensão dos prazos ou 

eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 18 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000516-69.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. SIMON SUPERMERCADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000516-69.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: MATHEUS CORREIA PONTES 

EXECUTADO: J. C. SIMON SUPERMERCADO EIRELI - ME Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, os 

quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, razão pela qual deve 

ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por oportuno, cumpre-me 

ressaltar que “A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante §1º do art. 

51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. CANARANA, 18 de janeiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-50.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA JANAINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010091-50.2017.8.11.0029. REQUERENTE: ANGELICA JANAINA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 1- Cite-se o 

executado, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, 

certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo, devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser 
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destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 18 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-18.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE NERES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001179-18.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: EUNICE NERES FERREIRA Visto. 

Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, sendo disponíveis os direitos disputados, 

homologo, por sentença, dando à lide resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil, o acordo entabulado 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de janeiro de 2020. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-33.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001178-33.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MARCELLO HENRIQUE 

MARQUES PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Alega a 

parte reclamante que solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia 

prestados pela reclamada, mas que continuou recebendo cobranças, o 

que conduziu a negativação de seu nome e CPF, o que motivou o pedido 

de compensação por danos imateriais. A Reclamada em sua defesa 

assevera que as cobranças se referem a débitos por utilização dos 

serviços, se revelando em exercício regular de direito a cobrança e 

negativação. Pois bem. É incontroversa a relação jurídica existente entre 

as partes, para a prestação de serviços de telefonia. Em contestação, a 

parte ré não trouxe provas que pudessem amparar as cobranças como 

efetuadas, pois não foram carreadas aos autos nenhum documento 

demonstrando que os serviços foram utilizados após o pedido de 

cancelamento do autor. Tem-se que houve falha na prestação dos 

serviços. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato 

ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pela consumidora (no corpo da peça exordial) NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Reclamante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que 

o mencionado documento não detém credibilidade. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão formulada. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de 

janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000232-95.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YAKAGI KUIKURO MEHINAKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000232-95.2018.8.11.0029. REQUERENTE: YAKAGI KUIKURO MEHINAKU 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. 

Verifica-se que consta a informação do total cumprimento da obrigação 

objeto dos autos, razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão a 

de julgar extinto por sentença o processo. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo 

Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de 

janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000012-63.2019.8.11.0029. REQUERENTE: SILVANO MACIEL 

DALLABRIDA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório em face do art. 38, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 403 de 743



da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifica-se que consta a 

informação do total cumprimento da obrigação objeto dos autos, razão 

pela qual não há alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto por 

sentença o processo. Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo 

executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo Civil. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de janeiro de 

2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU WEIMER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERIDO)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 19623975 

que concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da r. decisão bem como da audiência de 

tentativa de conciliação designada automaticamente para o dia 06 de junho 

de 2019, às 14h10min(MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 24 de abril de 2019. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR NEIVERTH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000018-41.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: DANILO GOMES DOS SANTOS 

EXECUTADO: DELMAR NEIVERTH Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA 

INTEGRALIDADE. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não 

são exclusivas de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em 

Secretária e realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. 

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). 

INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A norma prevista no art. 139, 

inciso IV, do Código de Ritos, deve ser interpretada sobriamente e com 

extrema cautela, sobretudo nas hipóteses em que não demonstrada que a 

parte executada - mesmo possuindo patrimônio - venha a se valer de ardil 

ou outros meios escusos para escapar da obrigação de pagar o crédito 

exeqüendo. 2. Ademais, não se afigura razoável adotar medidas que 

venham a suspender os efeitos de contrato firmados entre o executado e 

as administradoras de cartões de crédito. Trata-se de medida extrema, 

que pode alcançar outras relações jurídicas, eventualmente estabelecidas 

entre o executado e as administradoras de cartão de crédito. 3. A 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte 

do devedor comprometem seu direito constitucional de liberdade de 

locomoção, não se revelando necessária a adoção de tais medidas no 

caso em exame. 4. Por fim, a parte exequente - caso o juiz indefira o 

pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes - 

pode se valer da norma descrita no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que 

dispõe que a "decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto", e, por conseqüência, a inscrição do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não 

provido. (Acórdão 1173987, 07207542320188070000, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado 

no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não indicando outros 

bens a serem penhorados, nos termos do art. 921 e seguinte do CPC, 

SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo prazo de 01 (um) ano, devendo 

os autos serem remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO. Escoado tal prazo 

iniciar-se-á a prescrição intercorrente. CUMPRA-SE Canarana, 22 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-18.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. B. B. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000123-18.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, J. V. B. B. REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Ante o processo já 

estar sentenciado e a questão ser de divergências remuneratórias de 

privado em face dos Entes Públicos, tal fato foge do objeto da presente 

ação, devendo o ente, se assim quiser, entrar com ação apartada. Ao 

arquivo. CANARANA, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Despacho

DESPACHO

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0702590-53.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências instaurado por determinação da e. 

Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível irregularidade do 

Tabelionato de Paz e Notas de Água Fria e do Cartório do 2º Ofício de 

Chapada dos Guimarães, ambos desta Comarca.

 O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

No caso dos autos, aplico por analogia o procedimento do Provimento nº 

5/2008/CM que disciplina o Sistema de controle das infrações disciplinares 

em face de Servidores do Poder Judiciário deste Estado.

Desta forma, notifique-se os S sr. Tabeliães, para no prazo de 3 (três) 

dias, na forma do art. 13, §3º, I do Provimento nº 5/2008/CM, apresentar 

informações preliminares antes de instaurar Sindicância ou Processo 

Administrativo Disciplinar, acerca da não alimentação do Sistema Justiça 

Aberta do CNJ, instruindo a informação com os documentos 

comprobatórios do alegado.

Transcorrido o prazo, com ou sem informação, volvam-me os autos 

conclusos para analisar a admissibilidade de instauração de sindicância 

ou processo administrativo disciplinar.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 22 de janeiro de 2020.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 404 de 743



(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

DESPACHO

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0702560-18.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências instaurado por determinação da e. 

Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato de irregularidade, 

em tese, cometido pelo Tabelionato de Paz e Notas de Água Fria, desta 

Comarca.

 O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

No caso dos autos, aplico por analogia o procedimento do Provimento nº 

5/2008/CM que disciplina o Sistema de controle das infrações disciplinares 

em face de Servidores do Poder Judiciário deste Estado.

Desta forma, notifique-se a Sr a. Tabeliã, para no prazo de 3 (três) dias, 

na forma do art. 13, §3º, I do Provimento nº 5/2008/CM, apresentar 

informações preliminares antes de instaurar Sindicância ou Processo 

Administrativo Disciplinar, acerca dos fatos narrados no Pedido de 

Providências que deu ensejo à presente demanda.

Transcorrido o prazo, com ou sem informação, volvam-me os autos 

conclusos para analisar a admissibilidade de instauração de sindicância 

ou processo administrativo disciplinar.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 22 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 1/2020-DF.

"Dispõe sobre a eliminação de autos processuais físicos em arquivo 

definitivo que já atingiram critérios da Tabela de Temporalidade de 

Documentos Unificada, conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela 

Recomendação nº 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o 

PRONAME – Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário."

1. O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos 

Guimarães e Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD, Excelentíssimo Senhor Leonísio Salles de Abreu 

Júnior, designado pela Portaria n. 1/2019-CM, com publicação no DJe nº 

10406 em 4/1/2019, de acordo com o Anexo, faz saber, a quem possa 

interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação 

deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se não houver oposição, 

a Diretoria do Foro da Comarca, eliminará os autos físicos relativos a 

documentos judiciais e administrativos das Classes "120 - Mandado de 

Segurança Cível" e (1116 - Execução Fiscal), conforme Recomendação nº 

37/2011 alterada pela Recomendaçãonº 46/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, que institui o PRONAME – Programa Nacionalde Gestão 

Documentale Memória do Poder Judiciário.

2. A relação completa dos processos, bem como as respectivas partes 

processuais, além de publicada no DJe - Diário de Justiça Eletrônico, será 

afixada em mural, no átrio do Fórum, com o intuito de conferir 

amplapublicidade.

3. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas 

expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 

processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e 

demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos da Comarca endereçada ao Expediente CIA 

nº 0743739-63.2019.8.11.0024 (Eletrônico).

4. Os requerimentos de documentos pelas partes interessadas serão 

apreciados durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data de 

publicação deste edital e somente após o decurso desse prazo é que 

ocorrerá a restituição. Havendo mais de um interessado no mesmo 

documento, a Comissão Permanente de AvaliaçãoDocumental – CPAD 

deliberará sobre a quem caberá receber o original, devendo a outra parte 

obter uma cópia, a expensas do solicitante.

5. Após o transcurso do prazo da publicação, a CPAD procederá ao 

encaminhamentodos autos físicos à reciclagem, mediante a assinaturado 

termo de compromissoe sigilo em data oportuna.

Chapada dos Guimarães,23 de janeiro de 2020.

(Assinado Eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito e Presidente da Comissão

 

* Os Anexos I e II encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I e II

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA DO LAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000654-85.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NORTOX SA REQUERIDO: 

RENATO PEREIRA DO LAGO Vistos etc. Defiro o pedido retro para que 

seja oficiado ao INTERMAT a fim de que, no prazo de 15 dias, junte 

informação aos autos acerca da localização exata do imóvel, ora objeto da 

presente demanda, devendo, para tanto, ser enviado anexo a cópia da 

matrícula do imóvel e demais que se fizerem necessários. Deverá, ainda, o 

executado ser intimado para que, em igual prazo, informe a localização da 

sua propriedade. Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando os préstimos 

para tanto. Outrossim, comunique-se ao juízo deprecante acerca da 

ausência de documentos acerca da localização do imóvel e, em razão 

disso, é impossível o cumprimento da deprecata. Juntadas as 

informações, cumpra-se o ato deprecado. Não cumpridas as 

determinações supra, DEVOLVA-SE a missiva, em razão da 

impossibilidade de cumprimento, conforme já explanado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 22 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 124138 Nr: 198-84.2020.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANJA E GARCIA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itaniel Camilo Leite - OAB:86192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. III. Cite(m)-se o(s) 

embargado(s), ressaltando que os embargos poderão ser contestados no 

prazo de quinze (15) dias, conforme estabelece o artigo 679 do Código de 

Processo Civil. IV.Apresentada contestação, intime-se a parte embargante 

para que manifeste em 15 (quinze) dias.V. Apense-se o presente feito ao 

de n° 1-77.1984.811.0024 (cód. 5734), uma vez se tratar de processo 

antigo que tramita em forma física, visando a efetividade das relações 

processuais, materialize-se os presentes autos para o necessário 

apensamento. VI. Intimem-se. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87739 Nr: 262-02.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:OAB/MT 12012

 Diante do exposto, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, 

julgo extinta a punibilidade do delito imputado ao denunciado, AMARILDO 

MOREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal para 

reconhecer o implemento da prescrição antecipada. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Recolham-se os mandados de prisão, porventura 

expedidos.Após, certificado o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 118833 Nr: 2185-92.2019.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Benedita Pereira, Edmundo Santos Pereira, 

Ruy Nogueira Barbosa, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ALVES PEREIRA - 

OAB:15349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os documentos apresentados nos autos, não é possível 

inferir que os autores não possuam condições financeiras de recolher os 

valores das custas processuais, sem que isso implique na sua 

sobrevivência e/ou de sua família. Ressalta-se que, conforme constatado 

em pesquisa levada a feito por este juízo do sistema INFOJUD, verifica-se 

que a autora Angelina Benedita Pereira possui patrimônio registrado em 

seu nome no montante de aproximado de quase um milhão de reais, bens 

estes declarados perante a Receita Federal, dentre o qual inclui 

construções e valor de terra nua de dois imóveis de sua propriedade.

 Nesse sentido, não é crível que não possua a autora condições de 

recolher os valores das custas processuais, de maneira que, pelo fato da 

responsabilidade do recolhimento dos valores ser solidária o indeferimento 

do pedido de gratuidade se impõe.

 Diante do exposto, indefiro o benefício da justiça gratuita.

 Dessa forma, intime-se a parte autora, por intermédio do advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da inicial com o cancelamento da distribuição (arts. 290 e 

321 do CPC). Deverão, na oportunidade, por razões de economia 

processual, sanar vício na representação processual, uma vez que as 

procurações de fls. 13/14 não estão subscritas por seus outorgantes, 

devendo substituir os referidos documentos por outros devidamente 

assinados, sob pena de extinção do feito.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 1313-14.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial aos autores SÔNIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 

e PORFÍRIO BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO, com relação a esta por 

prazo vitalício, considerando-se para tanto a data do pedido administrativo 

(24.5.2017 – fl. 25). Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito 

o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86468 Nr: 3978-71.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Piccinin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 124091 Nr: 166-79.2020.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior, POUSADA DO 

PARQUE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem nos autos o pagamento das custas processuais, 

apresentando para tanto a guia do recolhimento dos valores referentes às 

custas processuais, uma vez não ter sido juntado o referido documento, 

tampouco há pedido de justiça gratuita formulado.

II. Esclareço que o não cumprimento da determinação ensejará o 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000852-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINA OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

HOZANA FERREIRA (REQUERENTE)

ROBERTO ROCHA FERREIRA (REQUERENTE)

SAULO SCOTA FERREIRA (REQUERENTE)

RODRIGO FERNANDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE CUJUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000852-25.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA NELCI PACHARRA 

FERREIRA, HOZANA FERREIRA, RODRIGO FERNANDO FERREIRA, SAULO 

SCOTA FERREIRA, ROBERTO ROCHA FERREIRA, AMANDA CRISTINA 

OLIVEIRA SIQUEIRA REQUERIDO: DE CUJUS 1 – Em atenção ao pedido 

formulado no parecer do Ministério Público (id. 22733128), diante da 

existência de interesse de menor no feito, DETERMINA-SE a avaliação 

judicial dos bens pertencente ao espólio, com base nos artigos 630 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 2 – Em seguida, INTIME-SE a 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da 

avaliação e, caso queira, retifique a partilha amigável dos bens 

pertencentes ao espólio, com os valores constantes da avaliação, em 

caso de concordância, especificando os que serão de titularidade da 

meeira e dos herdeiros do inventariado. 3 – Após, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa 

manifestar acerca do objeto litigioso da demanda. 4 – CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 22 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001072-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Chapada dos Guimarães 

(AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001072-23.2018.8.11.0024. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CHAPADA DOS GUIMARÃES, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO 1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do relatório 

técnico de vistoria juntado pelo Ministério Público (id. 24532483 e 

seguintes), que teria concluído pela necessidade urgente de reforma de 

toda a Unidade Escolar vistoriada. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de janeiro de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000662-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA NUNES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000662-62.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOAQUIM DA 

SILVA NUNES NETO Endereço: ZONA RURAL, CACHOEIRA RICA, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para, no prazo legal, CONTRARRAZOAR a Apelação interposta. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 

PROCESSO n. 1000899-96.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 20.114,86 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA IRENE 

DA CRUZ Endereço: Rua do Eucalipto, 339, São Sebastião, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 

6.314,55 (seis mil trezentos e quatorze reais e cinquentae cinco centavos) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). (Assinado Digitalmente) Gestor Judiciário 

Autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000053-11.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIELSON PAULINO DE LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31477 Nr: 873-33.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenel Ferreira de Arruda, Sheila Cristina de Aguiar 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende Imóveis ME, Luiz Carlos 

Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido Thenquini - 

OAB:4577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diney Leite da Costa - 

OAB:10857-E/MT

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 10 de março de 2020, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38362 Nr: 801-75.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Procopio Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifeste, caso queira, a respeito da defesa 

oposta pela parte executada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ALVES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OLINDA PEREIRA MELO (TESTEMUNHA)

RENATO PINHEIRO DE JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000995-14.2018.8.11.0024. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEILA ALVES 

DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: RENATO PINHEIRO DE JESUS, OLINDA 

PEREIRA MELO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - CUIABÁ I – Relatório Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade ajuizada por LEILA 

ALVES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche os 

requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram 

documentos. A petição inicial foi despachada (id. 15811666). A parte 

demandada apresentou contestação (id. 16098255), defendendo, grosso 

modo, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. 

Réplica à contestação (id. 17099269). O feito fora saneado (id. 

20541673), sendo designada audiência de instrução e julgamento. A parte 

autora apresentou rol de testemunhas no id. 22467114. Realizada 

audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas (id. 25091473). Na ocasião, a parte autora apresentou as 

alegações finais de forma remissiva. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

Código de Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei 

n. 8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 
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para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que, o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, a autora 

demonstrou o preenchimento do requisito idade, ou seja, contava com 62 

(sessenta e dois) anos de idade à época do ajuizamento da demanda, 

conforme se verifica pelo documento de identidade anexo à inicial. Apesar 

de ter implementado o requisito da idade mínima exigida, não logrou 

demonstrar o exercício rural no período correspondente à carência, 

conforme exigido pelo art. 142 da Lei nº. 8.213/91, para ter direito à 

concessão da aposentadoria por idade. O único documento apresentado 

refere-se à certidão de casamento, em que consta que o seu esposo 

seria lavrador. Ressalta-se que, ele, por si só, não é suficiente a 

comprovar a condição de segurada especial da autora, notadamente 

diante dos registros na carteira de trabalho, que apontam o exercício de 

atividade remunerada como empregada doméstica e safrista, entre os idos 

de 2002 a 2011. Logo, ao menos nesse período, resta descaracterizado 

qualquer trabalho rurícola realizado pela autora, haja vista que, mesmo que 

o labor fosse efetivado no meio rural, ele não se deu no sistema de 

economia familiar, para sua subsistência. Depois, a prova testemunhal 

também não corroborou a tese apresentada na exordial, uma vez que não 

precisou o período de atividade rural praticado pela parte autora, afora 

que as testemunhas confirmaram que, atualmente, a autora reside na zona 

urbana e a testemunha Renato Pinheiro de Jesus afirmou que a 

demandante realiza trabalhos de lavanderia para auferir renda. Assim, os 

documentos carreados aos autos e o depoimento das testemunhas são 

frágeis e não demonstram, de forma satisfatória, que a autora exercia a 

atividade rural no interior deste Município, para subsistência própria e da 

família. Este é o entendimento jurisprudencial, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. 

EXCEPCIONALIDADE RELATIVA À OBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS 

VULNERABILIZANTES VIVENCIADAS POR TRABALHADORES RURAIS. 

INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCABÍVEL 

REABERTURA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DECORRENTE DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONTEMPORANEIDADE DA 

ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE CAMPESINA NO 

PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO 

ETÁRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM DATA MUITO REMOTA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA POR 

LONGO PERÍODO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. 

IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 

CONDENAÇÃO. 1. Fundada a ação rescisória na existência de documento 

novo, a prova nova deve ser, por si só, suficiente para modificar o julgado 

rescindendo, ainda que de forma parcial. Não se objetiva reabrir a dilação 

probatória para, simplesmente, suprir deficiência do conjunto probatório 

produzido na ação originária, decorrente da não observância pela parte, 

por desídia ou negligência, de seu ônus processual probatório, mas, sim, 

viabilizar a apresentação de prova nova, cuja existência a parte ignorava 

ou de que não podia fazer uso, bem como, em casos excepcionais, 

documento cujo valor probatório era desconhecido pela parte em razão de 

circunstâncias vulnerabilizantes, como aquelas vivenciadas por 

trabalhadores rurais. 2. Ainda que observados os parâmetros de 

razoabilidade que norteiam a solução pro misero, não reconheço a 

qualidade de documento novo à certidão trazida aos autos desta ação 

rescisória, seja porque a sua existência era de pleno conhecimento da 

autora, seja por não ter existido qualquer óbice à sua utilização quando do 

ajuizamento da demanda subjacente, seja em razão de que a suposta 

"prova material nova" não seria capaz de, por si só, assegurar à autora 

pronunciamento favorável. 3. Tem-se como fundamento determinante no 

julgado rescindendo, que levou à improcedência do pedido na ação 

subjacente, a ausência de prova material do alegado mourejo rural em 

período mais recente, próximo ao período equivalente à carência e 

imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, não se tratando 

simplesmente de desconsideração da prova documental em nome de seu 

ex-marido, constante dos autos da ação subjacente. Assim, à autora 

cumpria o ônus de demonstrar sua dedicação à lida campesina a partir de 

1992 até 2003. Entretanto, a dedicação à atividade campesina retratada no 

documento carreado nesta ação rescisória remonta ao ano de 1977. 4. 

Apesar da desnecessidade de documentos comprobatórios do labor rural 

para todos os anos do período que se pretende reconhecer em juízo, não 

há como se estender a condição atestada em documentos emitidos em 

data muito remota - quiçá porque emitidos por declaração do interessado - 

por longos trinta anos. Admitir o contrário representaria burlar o disposto 

em lei, eis que o substrato material nela exigível deve ser minimamente 

razoável, sob pena de aceitação da comprovação do período laborado 

exclusivamente por prova testemunhal. 5. Ademais, a prova testemunhal, 

além de genérica, teve sua credibilidade abalada diante do conflito com o 

próprio depoimento da autora. 6. Ressalta-se que o entendimento adotado 

no julgado rescindendo se alinha com as teses posteriormente firmadas 

pela 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos 

Recursos Especiais autuados sob n.ºs 1.354.908/SP e 1.348.633/SP, sob 

a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia. 7. 

Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado 

e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de 

Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição 

(juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2º, 4º, III, e 

8º, do artigo 85 do CPC. A exigibilidade das verbas honorárias devidas 

ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de 

insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do 

CPC. 8. Rejeitadas as preliminares. Em juízo rescindendo, julgada 

improcedente a presente ação rescisória, nos termos dos artigos 269, I, 

do CPC/1973 e 487, I, do CPC/2015. (TRF-3 - AR: 00059314720094030000 

SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, Data de 

Julgamento: 08/02/2018, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:22/02/2018).” “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

RURAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Havendo o Tribunal de origem, com base 

no acervo fático-probatório dos autos, entendido que, apesar da 

documentação apresentada, a prova testemunhal se mostrou frágil à 

comprovação do trabalho rural no período ora questionado, a inversão do 

julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas 

aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: REsp 1693642/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 

23/10/2017; REsp 1696965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017; AgInt no AREsp 

1002227/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 13/6/2017, DJe 27/06/2017. II - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt 

no AREsp: 1068283 RS 2017/0055591-0, Relator: Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/03/2018).” Deste modo, as provas carreadas nos 

autos não bastam, de per si, para demonstrar a condição de segurada 

especial da parte autora, razão pela qual deve o pedido ser improcedente. 

III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, como dispõe o art. 98, § 3º, do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001000-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER CONCEIÇÃO NASCIMENTO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001000-02.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: LAUANY CRISTINA COELHO 
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CALDAS SILVEIRA SOUZA EXECUTADO: WENDER CONCEIÇÃO 

NASCIMENTO SOUZA Trata-se de demanda ajuizada por LAUANY 

CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA em face de WENDER 

CONCEIÇÃO NASCIMENTO SOUZA, ambos qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, a parte autora informou que o débito foi satisfeito pelo 

executado antes mesmo da citação e pugnou pela desistência da ação (id. 

27965853). Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora, é de ser acolhido o pedido em questão. Posto 

isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001312-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001312-12.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: MARCOLINA ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por MARCOLINA ALVES DA SILVA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Intimada para promover o cumprimento da sentença/acórdão, a 

parte executada promoveu a juntada da guia de pagamento do valor do 

débito executado (id. 27507502). A parte exequente pugnou pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores (id. 27788288). O 

alvará de levantamento é visto no id. 27926989. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese. Fundamenta-se. Decide-se. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi cumprida, conforme pagamento visualizado nos autos 

e correspondente levantamento de valores em favor da parte exequente. 

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BATISTA GOMES (AUTOR(A))

MARIA NICE ARAUJO MATOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000200-08.2018.8.11.0024. AUTOR(A): REGIANE BATISTA GOMES 

TESTEMUNHA: MARIA NICE ARAUJO MATOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL I – Relatório Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a obtenção de salário maternidade ajuizada por REGIANE 

BATISTA GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche os requisitos 

legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram documentos. 

A petição inicial foi recebida (id. 12946667). A parte demandada 

apresentou contestação no id. 13217413. A réplica é vista no id. 

14133519. O feito fora saneado, ocasião em que se determinou a 

realização de audiência de instrução e julgamento a fim de verificar a 

qualidade de segurada especial da parte autora (id. 23904244). A parte 

autora apresentou o rol de testemunhas no id. 24429837. Audiência no id. 

25871380, ocasião em que foram colhidos os depoimentos de duas 

testemunhas arroladas pela parte autora. Os memoriais foram 

apresentados de forma remissiva. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. Pois bem. Como visto do relatório, cuida-se 

de ação pela qual a parte autora sustenta que preenche os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213 de 1991 e faz jus ao recebimento do benefício 

previdenciário salário maternidade. A aludida norma, ao dispor sobre os 

benefícios da Previdência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, 

assevera em seu artigo 18, artigo 39 e artigo 81, in verbis: “Art. 18. O 

Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, 

devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do 

trabalho, expressas em benefícios e serviços: I - quanto ao segurado: (...) 

g) salário-maternidade;” “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: (...) 

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do 

salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. 

(Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994)” Quanto ao benefício pleiteado, eis o 

art. 71 do citado diploma: “Art. 71. O salário-maternidade é devido à 

segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com 

início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 

ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade.” (Redação dada 

pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003) Ademais, tratando-se de segurada 

especial, é imprescindível a demonstração da carência do benefício, 

conforme o art. 25, inciso III, da Lei n. 8.213/91[1]. Partindo dessas 

premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos que a parte 

autora é mãe de Gustavo Gomes dos Santos, nascido em 23/09/2014, e 

de Kauan Gomes Santos, nascido em 10/01/2018, conforme se observa 

das certidões acostadas com a inicial. De outra banda, em se tratando de 

segurada especial, a comprovação da atividade rural deve ser feita de 

acordo com os artigos 55, § 3º e 106, da Lei 8213/91, que assim dispõe: 

“Art. 55 – o tempo de serviço será comprovado de forma estabelecida no 

Regulamento compreendendo, além do correspondente às atividades de 

qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta lei, 

mesmo que anterior á perda da qualidade de segurado: (...) § 3º - a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação Administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em inicio de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivos de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

regulamento”. “Art. 106 – Para comprovação do exercício de atividade 

rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da 

carteira de identificação de contribuição – CIC referida no § 3º do artigo 12 

da Lei nº 8212 de 24/07/1991”. Percebe-se, pois, que desde o advento da 

lei nº 8.861 de 25/03/1994, que alterou a Lei n. 8.213/91, as seguradas 

especiais têm direito ao salário maternidade, sem a necessidade do 

recolhimento de contribuições, mediante a simples comprovação do 

exercício da atividade rural nos doze meses anteriores ao inciso do 

benefício, nos termos dos art. 55, § 3º, e 106 da Lei nº 8.213/91. No caso 

dos autos, para fazer prova do exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar, a autora apresentou documentos, dentre eles, a 

certidão de casamento, que revela a qualificação do seu esposo, como 

vaqueiro, declaração de cessão de propriedade rural a fim de 

desenvolverem atividade campesina, notas fiscais constando o endereço 

da autora situado na zona rural deste município (Jangada-Roncador), 

certidão de utilização de energia elétrica em propriedade rural, além de 

declaração emitida por associação rural daquela localidade, informando 

que a autora reside naquela comunidade, e de declaração de exercício de 

atividade, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapada 
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dos Guimarães, constituindo, portanto, início de prova material apta a 

comprovar o preenchimento do requisito em questão. Ademais, tal prova 

documental é corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, 

que fora categórica em confirmar a condição de trabalhadora rural da 

parte autora, por período superior ao da carência legal, de modo que a 

procedência do pedido é medida de rigor. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA 

TESTEMUNHAL. CONJUNTO HARMÔNICO. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. I- Os requisitos para a concessão do salário 

maternidade a trabalhadora rural compreendem a ocorrência do parto e a 

comprovação de efetivo exercício de atividade no campo. II - O início de 

prova material, somado à prova testemunhal, formam um conjunto 

harmônico, apto a demonstrar que a parte autora exerceu atividades no 

campo no período exigido em lei, advindo deste fato, a sua condição de 

segurada da Previdência. III- Apelação do INSS improvida. (TRF-3 - Ap: 

00365981120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 19/02/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018)” III – Dispositivo 

Ante o exposto, considerando a existência de documentos que 

caracterizam razoável inicio prova material, preenchidos os requisitos 

legais para a concessão do benefício pleiteado, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido da autora e CONDENA o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder Salário-Maternidade à autora 

REGIANE BATISTA GOMES, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal em 

razão do nascimento de cada filho, pelo período de 120 (cento e vinte) 

dias, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

requerimento administrativo, ou seja, 07/03/2018 – DIB. Os valores devidos 

pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária, calculados 

na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal. CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Com o trânsito em julgado, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais e 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: III - 

salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do 

art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no 

parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99)

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001067-98.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTHON JHONY YOSHIDA (REU)

ELTHON JHONY YOSHIDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001067-98.2018.8.11.0024. AUTOR(A): SUPERGASBRAS ENERGIA 

LTDA REU: ELTHON JHONY YOSHIDA - ME, ELTHON JHONY YOSHIDA 

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por SUPERGASBRÁS 

ENERGIA LTDA. em face de ELTON JHONY YOSHIDA – ME e ELTHON 

JHONY YOSHIDA, todos qualificados. O despacho de id. 16469221 

determinou a emenda da inicial a fim de que a parte autora comprovasse a 

entrega da notificação extrajudicial ao requerido, bem como para 

regularizar a representação processual. A parte autora promoveu a 

juntada de procuração e substabelecimento (id. 17555258, id. 17555259, 

id. 17555280 e id. 17555281), contudo, deixou de comprovar a entrega da 

notificação extrajudicial. O despacho de id. 23188107 oportunizou, 

novamente, a correção do vício, sob pena de extinção do feito. A parte 

autora, todavia, apenas informou que tentou notificar o réu, contudo, 

houvera recusa no recebimento da notificação em todas as oportunidades 

(id. 24341972), sem apresentar qualquer comprovante nesse sentido. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não 

procedeu à emenda, como lhe foi facultado, não obstante as diversas 

intimações para tanto. Logo, diante da ausência de atendimento à 

determinação deste Juízo, é de ser indeferida a petição inicial, uma vez 

não atendidas as exigências do art. 321 do CPC. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de honorários advocatícios no presente 

caso. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro 

de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000990-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA (MT) (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 

PLANALTO DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000990-55.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MUNICÍPIO DE PLANALTO DA 

SERRA (MT) REU: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DE PLANALTO DA SERRA Trata-se de demanda ajuizada por 

MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT em face de COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PLANALTO DA SERRA – 

COOPLAN, ambos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

autora pugnou pela desistência da ação (id. 25374539). Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em 

vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, é de ser acolhido 

o pedido em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002365-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA TIOKO KIKUDA (REU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (REU)

WILSON TAKEISHE KIKUTA (REU)

MARINA TIEKO KIKUDA MITANI (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002365-91.2019.8.11.0024. AUTOR(A): FRANCISCO JOSE RODRIGUES 

PEDROSO REZENDE REU: NEUSA TIOKO KIKUDA, NELSON HIROSHI 

KIKUTA, WILSON TAKEISHE KIKUTA, MARINA TIEKO KIKUDA MITANI 

Trata-se de ação monitória ajuizada por FRANCISCO JOSE RODRIGUES 

PEDROSO REZENDE em face de ESPÓLIO DE HIROMI KIKUDA e OUTROS, 

todos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte autora pugnou 

pela desistência da ação (id. 26220055). Vieram os autos conclusos. É o 
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relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a 

desistência é ato potestativo da parte autora, é de ser acolhido o pedido 

em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam 

os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

remanescentes, se houver, pela parte autora. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002462-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONES PEREIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002462-91.2019.8.11.0024. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JHONES PEREIRA REIS Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de JHONES 

PEREIRA REIS, ambos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

autora pugnou pela desistência da ação (id. 26604123). Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em 

vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, é de ser acolhido 

o pedido em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

remanescentes, se houver, pela parte autora. Uma vez que não fora 

determinada qualquer restrição no veículo objeto dos autos, INDEFERE-SE 

o pedido de baixa. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000926-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente, através de sua advogada do inteiro teor 

da r. decisão vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Chapada dos Guimarães/MT, 18 de 

janeiro de 2019. Ivanete Loverde Mazocco Gestora Judiciária em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000926-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo da parte requerida, requerendo o 

que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de janeiro de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-87.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/03/2020 Hora: 13:45 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 23 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28259401 informando o pagamento da condenação, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de janeiro de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001234-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da impugnação ao cumprimento da sentença ID 28246888 

protocolado tempestivamente. Chapada dos Guimarães-MT, 23 de janeiro 

de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE HOFMANN FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/03/2020 Hora: 13:45 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 23 de janeiro de 2020. 
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Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001084-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. A. (REQUERENTE)

M. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

G. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de sua Advogada, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente três (3) orçamentos referentes tão 

somente à consulta pré-operatória com médico pediatra. Colider/MT, 

23/01/2020 IRENE CELIANE LUQUE Auxiliar Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002104-74.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FATORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002104-74.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: NELSON FATORE Vistos, etc. Cuida-se de ação 

de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, onde BANCO 

BRADESCO S/A, pretende alcançar o bem que se encontra em posse do 

requerido NELSON FATORE, em decorrência do instrumento particular de 

alienação fiduciária juntado no Id. n° 26643874. Recebida a inicial (Id. 

26880439), fora deferida a liminar. Ao Id. 27515471, antes do cumprimento 

do mandado de busca apreensão, acostou aos autos instrumento de 

acordo formulado entre as partes. A composição consistia na obrigação 

da obrigação do requerido efetuar o pagamento do valor de R$ 17.732,93 

(dezessete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e três 

centavos), à vista, na data de 02/12/2019, através de boleto bancário, o 

qual, devidamente liquidado, será tido como suficiente somente para 

pagamento das parcelas vencidas de 15/06/2019 a 15/11/2019, ou seja, 

apenas àquelas não adimplidas na vigência do contrato. Ao final do 

instrumento de composição, as partes pugnaram por sua homologação e 

suspensão da ação até seu integral cumprimento, consignando ainda, que 

a suspensão poderia cessar em caso de violação das cláusulas e 

condições ajustadas. Ao Id. 28059534, o requerente manifesta nos autos 

informando que o requerido deixou de pagar as parcelas do dia 

16/12/2019 e 05/01/2020, requerendo a expedição de novo mandado de 

busca e apreensão. O Pedido foi deferido ao Id. 28063502. Ao Id. 

28165029, irresignado, o requerido manifesta informando que o acordo 

outrora entabulada entre as partes, em uma de suas cláusulas, previa a 

suspensão dos autos após o pagamento das parcelas dos meses 06/2019 

a 11/2019. Afirma ter cumprido os termos do acordo. Ato contínuo, segue 

narrando que devido complicações financeiras, tornou-se inadimplente 

com as parcelas de referência dos meses 12/2019 e 01/2020, o que 

motivou o requerente a pleitear a renovação do mandado de busca 

apreensão, todavia, indevido em razão da suspensão dos autos 

decorrentes do primeiro acordo, assim como em razão da nova 

composição após o inadimplemento. Alega que não realizou o pagamento 

do valor acordado na segunda composição visto a negativa do requerente 

em emitir a competente guia sob o argumento de que já teria se efetivado a 

apreensão do veículo. Ao final, pugna pela homologação do segundo 

acordo, pela determinação ao requerente que emita o boleto no valor 

avençado, a liberação do veículo, e a revogação da decisão liminar. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o §1º, do art. 3º, do 

Decreto-Lei n. 911/69: § 1o Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Assim, ante o contexto 

fático delineado nos autos, pelo poder de cautela e tendo em vista o termo 

de acordo acostado ao Id. 28165031 estar assinado apenas pela parte 

requerida, atenta ao princípio do contraditório, por ora, DETERMINO que o 

autor se abstenta de proceder nos termos do dispositivo acima 

mencionado, deixando de realizar a alienação do veículo objeto dos autos 

até decisão de mérito, sob pena de incorrer em responsabilização civil e 

criminal. Nesse passo, INTIME-SE o autor para ciência e providências 

necessárias, bem como, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

o que entender de direito. CUMPRA-SE, com urgência. Colíder, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO CONTINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001613-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000668-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RICARDO ALVES FONTOURA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, 

providencie o depósito do PREPARO da CARTA PRECATÓRIA a ser 

expedida no presente feito, junto à Comarca Deprecada no site do Tribunal 

de Justiça respectivo, para o devido cumprimento, devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001923-73.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001923-73.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LUZIA 

OLIVEIRA DE ARAUJO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ajuizada por LUZIA DE OLIVEIRA ARAUJO, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se 

extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências 

de conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o DIA 30 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

15H30MIN. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-07.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000011-07.2020.8.11.0009. AUTOR(A): IVANY 

GOMES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

IVANY GOMES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. Diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 07 DE MAIO DE 2020, às 13H30MIN. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as 

partes para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das 

partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-88.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE JESUS SAO JOSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000025-88.2020.8.11.0009. AUTOR(A): JAIME DE 

JESUS SAO JOSE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por JAIME DE JESUS SÃO JOSE, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 07 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H10MIN. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as 

partes para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das 

partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo 

a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-65.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIONISIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000033-65.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MANOEL 

DIONISIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

MANOEL DIONÍSIO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. Diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o DIA 07 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H50MIN. 

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as 

partes para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das 

partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo 

a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92507 Nr: 985-37.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FÁTIMA DE OLIVEIRA FAZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84314 Nr: 1712-64.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Laure Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 1886-39.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE JOAQUIM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119324 Nr: 2239-06.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 “Vistos, etc. 1) Apresentada a justificativa as fls. 123 não fora juntado o 

oficio 4.339/2019 e n° 4.390/2019. Desta Feita, sai a testemunha Fernando 

intimada para no prazo de 05 dias faça juntada. 2) Não havendo demais 

provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 3) DEFIRO o pedido das partes para 

apresentação de memoriais finais escritos. 4) Apresentadas as peças 

processuais respectivas, venha-me concluso para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84013 Nr: 1398-21.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO RUEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1398-21.2013.811.0009 – Código nº. 84013

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em face de JOSE ANTONIO RUEDA, qualificado 

nos autos.

Às fls. 90/91, foi proposto pelo Parquet o benefício da suspensão 

condicional do processo ao réu, pelo período de 02 anos, mediante o 

cumprimento das condições estipuladas, o que foi aceito pelo acusado às 

fls.96/96-v.

Após, decorrido o período de prova, e não tendo ocorrido nenhuma causa 

de revogação do benefício, o Ministério Público manifestou-se pela 

declaração da extinção de punibilidade (fl.105).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o réu cumpriu integralmente 

as condições impostas na audiência de suspensão condicional do 

processo (fls.96/96-V).

Com efeito, o artigo 89, §5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa extintiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 415 de 743



da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o transcurso 

do prazo da suspensão condicional do processo, desde que não haja 

revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do benefício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSE 

ANTONIO RUEDA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no que 

dispõe o §5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Promovam-se as comunicações de praxe.

RESTITUA ao réu a fiança prestada à fl.17, intimando-o para que, em 10 

dias, informe os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor do 

FUNPEN, devendo, neste caso, serem adotadas as providências para a 

transferência do valor.

Na eventualidade de não ser encontrado para intimação pessoal, INTIME-O 

por edital.

Transitada em julgado, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111225 Nr: 1226-06.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1226-06.2018.811.0009 – Código nº. 111225

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 226, DETERMINO:

1. INTIME-SE o réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça à 

diretoria do Fórum da comarca de Colider/MT, e proceda à restituição do 

boné apreendido à fl. 72.

 2. Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital, e após, decorrido o 

prazo sem qualquer manifestação, DESTRUA o referido bem.

 3. Após, não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106796 Nr: 2435-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER BENTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 2435-44.2017.811.0009 – Código nº. 106796

Despacho

Vistos, etc.

1) Considerando o ofício nº 3523/2019/DP Colider e os documentos que o 

acompanham (fls. 288/292), DETERMINO:

a) INTIME-SE a testemunha Cleber Gomes da Silva, para que informe, no 

prazo de 30 (trinta) dias, os dados bancários necessários ao 

levantamento do valor apreendido à fl. 90, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União, devendo, neste caso, a 

serventia adotar as providências necessárias para a transferência dos 

valores.

b) Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.

2) Considerando a certidão de fl. 294 e que uma caixa contendo um relógio 

da marca Champion possivelmente pertence à testemunha Daiele, 

DETERMINO:

c) INTIME-A por edital, a fim de restituir os objetos apreendidos às fls. 

95/96, quais sejam, uma caixa contendo um relógio da marca Champion e 

um HD (carregador de celular) de cor branca e laranja, e após, decorrido o 

prazo sem qualquer manifestação, DESTRUAM-SE os referidos bens.

 Após, não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110986 Nr: 1064-11.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON REIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1064-11.2018.811.0009 – Código nº. 110986

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 161, bem como a existência de objetos 

apreendidos e vinculados a este feito, DETERMINO:

1. INTIME-SE o réu para que, no prazo de 30 (trinta) dias, compareça à 

diretoria do Fórum da comarca de Colider/MT e proceda à restituição dos 

objetos apreendidos à fl. 62, quais sejam isqueiro preto e bíblia pequena 

azul; e informe os dados bancários necessários ao levantamento do valor 

apreendido à fl. 29, salientando que a inércia importará, desde já, a 

destruição dos bens e perda do valor em favor da União, devendo, neste 

caso, a serventia adotar as providências necessárias para a 

transferência.

2. Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.

3. Após, não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84552 Nr: 1952-53.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE ALMEIDA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1952-53.2013.811.0009 – Código nº. 84552

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a contradição existente entre as certidões de fls. 145 e 155, 

consistente na restituição ou não do óculos de sol apreendido à fl. 69, 

INTIME-SE o Gestor Administrativo III, responsável pela confecção de 

ambas as certidões, para que esclareça se o referido bem permanece 

acautelado ou foi devidamente restituído ao réu.

 Após, nova conclusão.

Cumpra-se.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115433 Nr: 3702-17.2018.811.0009

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NEVES DUQUE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 3702-17.2018.811.0009 – Código n°. 115433

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que este feito atingiu seu desiderato e que os documentos 
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necessários foram trasladados para o executivo de pena correspondente, 

conforme certidão de fl. 74, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95270 Nr: 2784-18.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SANCHES, DARI SOARES DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2784-18.2015.811.0009 – Código nº. 95270

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que por ocasião da sentença não fora dada destinação à 

fiança prestada pelo réu Claudio Sanches, recolhida à fl. 91, e que 

sobreveio condenação dele ao pagamento de 10 dias-multa, a mesma 

servirá para o pagamento dos dias-multa.

 Sem prejuízo, consigno que remanescendo valores, estes deverão ser 

restituídos, e neste caso deverá o réu Claudio ser intimado para em 10 

dias indicar os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor do 

FUNPEN, devendo a serventia adotar as providencias necessárias para a 

transferência.

 Por fim, caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96065 Nr: 3338-50.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEREIRA DE JESUS, ALAS 

FERREIRA NERES, CHRISTYAN BRUNO ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 Processo n. 3338-50.2015.811.0009 – Código n. 96065

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl.226, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se.

 Às providências.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108270 Nr: 3348-26.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3348-26.2017.811.0009 – Código nº. 108270

Decisão

Vistos, etc.

1. Considerando a intempestividade do recurso interposto, certificada à fl. 

129, deixo de recebê-lo.

 2. No mais, cumpram-se as determinações da sentença de fls. 120/122.

 Às providências.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111177 Nr: 1193-16.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos nº. 1193-16.2018.811.0009 – Código nº. 111177

Despacho

Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que o réu, devidamente citado (fl. 94-v) e 

duas vezes intimado (fls. 101 e 105-v), informou que seu advogado 

constituído é o Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli.

No entanto, mesmo intimado via DJE (fl. 96) e pessoalmente (fl. 109), o 

nobre causídico mantem-se inerte.

Deste modo, INTIME-SE o réu para que constitua novo advogado, no prazo 

de 10 (dez) dias, ou, caso alegue não ter condições financeiras para 

tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública, nos 

termos do artigo 396-A, §2º do Código de Processo Penal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98430 Nr: 1071-71.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1071-71.2016.811.0009 – Código nº. 98430

Despacho

Vistos, etc.

Ante a inércia do réu, eis que intimado em 11/09/2018 (fl. 330), e a 

avaliação realizada pelo gestor administrativo (fl. 341), DESTRUA-SE o 

aparelho celular apreendido à fl. 302.

 Após, não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119789 Nr: 2508-45.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA, KAUANE 

THAIS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 (...)Encerrada a instrução sobreveio sentença condenando o réu à pena 

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, ante a reincidência, pela prática do delito descrito no artigo 33 da 

Lei nº 11.343/2006. Ainda, fora-lhe negado o direito de recorrer em 

liberdade, pelos mesmos fundamentos do decisum que decretou a prisão 

preventiva (fls. 220/226).Nesse contexto, consigno que a base fática 
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sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram azo à 

manutenção do indiciado em regime de segregação cautelar, revisados 

por ocasião da sentença, até o presente momento manteve-se íntegra, e 

ainda mais reforçada no atual cenário processual pela condenação do 

réu, demonstrando sua periculosidade em virtude da reiteração delitiva, eis 

que reincidente conforme já dito, o que evidentemente causa abalo à 

ordem pública. (...) À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos 

consta, MANTENHO a prisão preventiva de Alex Sandry de Freitas Vieira. 

No mais, diante da certidão de fl. 237, ABRA-SE vista dos autos à defesa. 

Às providências. Colíder/MT, 23 de janeiro de 2020.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119562 Nr: 2393-24.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS, GG, RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FELIPE ALVES 

MOREIRA - OAB:MT 20.654-E, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O, 

Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097/O

 (...)Compulsando os autos, verifica-se que os acusados Clarinda Bonin 

da Silva, Gilmar Gomes e Ronaldo Pires foram presos preventivamente, 

diante da necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da 

instrução criminal, em razão da suposta prática de delitos sexuais contra 

vulneráveis.Infere-se que embora encerrada a instrução processual (fls. 

197/200), estando o feito na fase das alegações finais, circunstância esta 

que implicaria no desaparecimento do fundamento da segregação cautelar 

quanto à conveniência da instrução criminal, a prisão dos acusados ainda 

pauta-se na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos 

crimes denunciados, e no tocante a este fundamento, no presente caso, 

não houve qualquer alteração do contexto fático hábil a justificar a 

revogação da prisão.De igual modo, é importante ressaltar que não está 

configurado na prisão em questão excesso de prazo, mormente porque 

conforme assente entendimento jurisprudencial tal situação somente 

ocorre quando comprovado que o Judiciário não vem cumprido com o seu 

dever institucional, o que não é o caso dos autos, sobretudo em virtude da 

complexidade da causa, uma vez que há pluralidade de réus, o processo 

conta com 05 (cinco) vítimas, sendo 03 (três) ouvidas através do 

procedimento de depoimento especial previsto na Lei nº. 13.431/2017 e 

mais 07 (sete) testemunhas. Assim, verifica-se que o processo vem 

respeitando todos os procedimentos legais, de modo que não há 

ilegalidade a ser sanada. Ademais disso, conforme dispõe a Súmula 52 do 

Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada 

a alegação de constrangimento por excesso de prazo, vejamos:(...)Diante 

disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto 

no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a 

prisão preventiva decretada em desfavor de Clarinda Bonin da Silva, 

Gilmar Gomes e Ronaldo Pires.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Às 

providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de janeiro de 2020.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 3632-63.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 (...)Da análise dos autos, verifica-se que o acusado José Fernando da 

Silva encontra-se preso preventivamente pela prática do delito de roubo, 

em razão da necessidade de acautelar a ordem pública, visto que além de 

grave o delito em questão, o acusado responde a ação penal por crime 

contra o patrimônio (Cód. 37589 – Nova Canaã do Norte/MT), bem como a 

execução penal nº. 3326-36.2015.811.0009 (fls. 55/66).Nesse sentido, 

desde sua prisão até a presente data não houve alteração no contexto 

fático hábil a justificar a revogação da medida imposta, porquanto não há 

dúvidas de que se faz presente o risco concreto de reiteração delitiva do 

acusado, sendo tal circunstância suficiente para manutenção da 

segregação cautelar, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos:(...)Por fim, anoto que o feito encontra-se tramitando 

regularmente, visto que recebida a denúncia em 08/01/2020 (fls. 79/80), 

estando no momento aguardando o cumprimento da carta precatória 

expedida para citação do acusado (fl. 81). Diante disso, e de tudo o mais 

que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva 

decretada em desfavor José Fernando da Silva.Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Às providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de janeiro 

de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001623-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001769-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-67.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI PEREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000104-67.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARILI PEREIRA 

BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-22.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA JANICE RESMINI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000107-22.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ISAURA JANICE 

RESMINI MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-07.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILARA DIOVANA RESMINI POLIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-07.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ILARA DIOVANA 

RESMINI POLIDORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002177-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002177-46.2019.8.11.0009. REQUERENTE: DANIELE FERRONATO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, extinguindo-se a 

presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, na 

forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. Colíder-MT, data 

da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15610 Nr: 3237-04.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILENE PEREIRA DE SOUZA, ROZILENE PEREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER, MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE, para que 

bem ciente esteja de todo teor da Decisão Judicial do dia 14/01/2020, 

segue transcrito: “Vistos. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

ROZILENE PEREIRA DE SOUZA em face de MUNICIPIO DE COLÍDER - 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos das razões expostas na peça 

de ingresso. O processo se encontra na fase de cumprimento de 

sentença. Verifica-se que a parte executada procedeu ao pagamento da 

condenação imposta, razão pela qual a parte exequente pleiteou o 

levantamento de valores, que foi deferido pelo Juízo. Intimada para 

requerer o que entender de direito, a parte exequente quedou-se inerte. É 

O SUSCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução 

quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma 

legal, estatui que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente paga 

pela parte executada, conforme a prova colacionada aos autos. Em face 

do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se 

torna a continuidade da prestação jurisdicional executiva. Ressalte-se 

que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante o exposto, 

JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.”.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-79.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DETTMER DORTA BORBA OAB - 024.400.471-47 

(REPRESENTANTE)

GRAZIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA DA LUZ TEODORO OAB - MT26889/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1000057-79.2020.8.11.0046. REPRESENTANTE: 

TAINA DETTMER DORTA BORBA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos em substituição. 

Proceda com a emenda à inicial retificando o polo passivo da presente 

demanda, tendo em vista que órgão não detém personalidade jurídica. 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento do item 

retro acarretará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o 

art. 321, parágrafo único, CPC. Comodoro/MT, 22 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000057-79.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DETTMER DORTA BORBA OAB - 024.400.471-47 

(REPRESENTANTE)

GRAZIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA DA LUZ TEODORO OAB - MT26889/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1000057-79.2020.8.11.0046. REPRESENTANTE: 

TAINA DETTMER DORTA BORBA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos em substituição. 

Proceda com a emenda à inicial retificando o polo passivo da presente 

demanda, tendo em vista que órgão não detém personalidade jurídica. 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento do item 

retro acarretará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o 

art. 321, parágrafo único, CPC. Comodoro/MT, 22 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002232-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR(A))

B. Y. G. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. O. (REU)

Outros Interessados:

G. S. E. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002232-80.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

JAINE GALVAO DE SOUZA, BRAYAN YURI GALVAO DE OLIVEIRA RÉU: 

EDERSON FERNANDO DE OLIVEIRA Vistos. 1 – Processe-se em segredo 

de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2 – Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 3 – Atento às condições 

pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os alimentos provisórios 

em favor da menor no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove 

reais); equivalente a 50% do salário mínimo vigente, a partir da citação. 

Saliento que tal valor mostra-se o suficiente, mormente a idade do bebê. 4 

- Considerando que a parte requerida reside distante desta comarca, e 

que certamente não se faria presente na audiência de conciliação, deixo 

de remeter os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Comodoro, para realização da audiência de conciliação. 5 – 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), para apresentar contestação, 

por meio de advogado, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. 6 – Expeça-se oficio ao empregador para que proceda ao 

desconto em folha no pagamento do requerido, bem como apresente o 

valor dos três últimos salários. 7 – Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002038-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 

PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA KAIRUZ YOSHIY OAB - PR20002 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU DIAS MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, XI da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento de 

custas/taxas de ingresso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 46, parágrafo único da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE 

ABRIL DE 2018, ou comprovar que é beneficiária da justiça gratuita.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99197 Nr: 513-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS, NM, JAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Gisele 

de Oliveira Cardoso e Valdemir José da Silva pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses dos menores, já que em consonância com os 

ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113992 Nr: 6989-08.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por MARIA JOSÉ MACEDO 

em desfavor de MOISÉS ALVES COSTA.

Manifestação da exequente pugnando pela desistência da ação, ref. 79.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.
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Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88300 Nr: 1601-61.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2561-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO, qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 129, § 9º, (1º FATO) e artigo 147, caput, (2º FATO), 

ambos do Código Penal, c/c art. 69, caput, do Código Penal com as 

implicações e gravames da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), c/c art. 28 da Lei Federal nº 11.343/2006 (3º FATO).PASSO À 

DOSIMETRIA DA PENA (...)

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002002-38.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002002-38.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: LEIA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Mantenho os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18301 Nr: 2945-63.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RAFAEL 

ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Cód. 18301

VISTOS.

I - Intime a parte exequente pessoalmente por interpretação extensiva ao 

art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC, 

apresentando cópia da matrícula 4.678, CRI de Tangará da Serra-MT, 

conforme certidão de fls. 142 para posterior expedição de carta precatória 

com o fim de penhora, avaliação e posterior designação de alienação 

particular ou judicial.

II - Caso permaneça silente a parte exequente, intime a parte executada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito 

conforme preceitua a súmula 240 do STJ.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 16 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31779 Nr: 30-65.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI BELUSSI RIBEIRO, CLIMÉRIO DUTRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, Ildo de 

Assis Macedo - OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, c/c arts. 924, II e 925 

todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante bem como, JULGO EXTINTO o 

presente feito.Levanto as penhoras porventura realizadas nos 

autos.Expeça alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos 

via Bacenjud.Honorários advocatícios, custas e despesas processuais 

conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas 

igualmente, se cabíveis [art. 90, §2º, CPC]. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos com as baixas de anotação e 

estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64828 Nr: 2995-11.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAVICHIOLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Código 64828

VISTOS.

Considerando que a sentença que julgou os embargos à execução 

transitou em julgado nos autos de cód. 110018, intime-se a Fazenda 

Pública SEM NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT para dar o 

devido impulsionamento do feito em 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 1414-29.2011.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZAMO, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, Igor Amadeu Coco Rubin - OAB:MT 8.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Código: 36715

VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta por 

Cooperativa de Crédito de livre admissão de associados do sudoeste de 

Mato Grosso em face de José Zamo e outro todos devidamente 

qualificados nos autos.

 É o relato do necessário.

 I – Expeça mandado de penhora do bem imóvel objeto da matrícula n.º 566 

desta comarca, devendo o Oficial de Justiça se atentar que a avaliação se 

dará apenas na quantia de 25% (vinte e cinco por cento) do referido 

imóvel, consoante manifestação de fls. 115, bem como proceda com a 

respectiva avaliação de tal bem. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, intime-se o cônjuge da (o) executada (o) salvo 

quando forem casados sob o regime de separação total dos bens [art. 

842, CPC].

 II - Ademais, intime-se a (o) exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do 

CPC.

 III – Indefiro o requerimento formulado pelos acordantes, consistente na 

expedição de ofício a este juízo ao CRI da Comarca de Comodoro-MT, pois 

tal incumbência compete a estes, nos termos do art. 844, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38019 Nr: 2717-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Cód. 38019

Vistos.

Tendo por norte que, no caso do bloqueio de numerários via sistema 

BACENJUD, esse se perfaz em várias contas bancárias do mesmo titular, 

indistintamente, o que gera, em alguns casos excesso na penhora, com 

bloqueio de quantia superior à pleiteada, com fundamento no artigo 805, do 

CPC, determino que o exequente indique qual ou quais instituições 

financeiras requer a penhora.

 Intime-se o(a) exequente para que, de 10 (dez) dias proceda como acima 

determinado, bem como indique expressamente o valor que postula a 

penhora de numerários, sob pena de suspensão do processo pela 

frustração da execução.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35557 Nr: 251-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GOUVEA MOLEIRO, 

ILDENIR PEREIRA FILHO, ANTÔNIO BRAZ ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito encaminhando a 

sentença de fls. 111 para nova publicação com o fim de intimar a parte 

exequente, tendo em vista a alteração de procuradores, conforme segue: 

"Vistos. Trata-se de Ação de Título Extrajudicial interposta por Banco do 

Brasil S.A em face de Carlos Eduardo Gouvea Moleiro. Em 17 de novembro 

de 2011, foi firmado acordo entre as partes. Manifestação da exequente à 

fl. 107 comunicando o cumprimento do acordo firmado pelas partes. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Tendo em vista que foram satisfeitas 

todas as obrigações dos presentes autos, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34152 Nr: 2337-89.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, SANDRA VITÓRIO DIAS CÓRDOVA - OAB:369-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12.320/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Cód. 34152

VISTOS.

I – Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

II – Certifique o “quantum” encontra-se depositado na conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III – Intime-se o requerido (Banco Bradesco) para que informe o “quantum” 

devido pelo autor da demanda a título de honorários sucumbenciais. 

Empós, intime-se o autor da demanda, para, caso queira, impugne o 

cumprimento de sentença porventura apresentado, no prazo legal.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27257 Nr: 1383-14.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU SOUSA CARVALHO, CAIO LUIZ 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - 

OAB:16226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, SÔNIA 

REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Cód. 27257

VISTOS.

I - Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente.

 II - Certifique-se a tempestividade do (s) recurso (s) e razões de apelação 
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apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao (s) recurso (s) de apelação ou o decurso do prazo para 

tanto.

III - Em seguida, intime-se o apelado mediante publicação no DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, 

C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso (s) nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o decurso do 

prazo para apresentação.

IV - Acaso o (s) recorrido (s) interponha recurso adesivo, intimem-se o 

apelante para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, 

CPC. Se apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a 

intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

V - Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29266 Nr: 347-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Cód. 29266

VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Eliana da Costa 

contra Urtigão Comércio e Representações todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Exarada sentença de mérito nos autos às fls. 158/159, esta transitou em 

julgado consoante certidão de fls. 167.

Após, derradeiramente as partes transacionaram acerca dos honorários 

sucumbenciais devidos.

Por fim, compareceu o exequente nos autos pugnando pela extinção do 

feito pelo pagamento do débito.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Vislumbro que a dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento 

voluntário do presente cumprimento de sentença, desnecessária se torna 

a continuidade da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão 

insculpida no art. 924, II, CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode 

constatar por meio alvará eletrônico elaborado tenho que, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença proposto 

por Eliana da Costa contra o Urtigão Comércio e Representações e a faço 

em interpretação extensiva aos art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Sem condenação de honorários de sucumbência nesta fase processual 

ante a ausência de pretensão resistida.

 PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento 

com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, acerca das custas 

processuais em que fora condenado o requerente.

 Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, 

certifique e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

P. I.C.

 Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão , 

matrícula 3 2.577, Analista Judiciário PTJ, designada Gestor a Judiciári a 

da 2ª Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo 

de atestado médico no dia 24 de janeiro de 2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CAMILA COUTINHO RIBEIRO, matrícula n. 41090, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária em 

Substituição Legal, no dia 24 de janeiro de 2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 23 de janeiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MENDES DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000952-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002989-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIVONIUS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODGER GONCALVES DE ALMEIDA OAB - RS46048 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 285017 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 11/02/2020 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002309-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002864-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO TEIXEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a proposta de 

acordo e retificação constantes dos autos, propostas pela parte 

requerida, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003236-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ESTEVAM BIANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

NESI MARIA BIANCHI OAB - 890.712.711-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 293660 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/03/2020 às 14hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003187-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO SANTO REIS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 293662 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 03/03/2020 às 16hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003348-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DE JESUS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003348-35.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e sua emenda. Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício 

Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, onde consta orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a autora para 

impugnar, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002778-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Requerido cumprimento definitivo de sentença pelo exequente 

(id. 27616406), em obediência ao art. 523 do CPC, intime-se a devedora 

por meio de seu Patrono, via DJE; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se o credor o débito, no mesmo prazo, incluindo honorários em 

cumprimento de sentença e multa, e expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se 

o prazo de mais 15 dias para que o executado, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na 

forma do artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525, § 1º, do CPC. O Oferecimento de impugnação não obsta a 

prática de penhora, remoção, depósito e avaliação, a não ser que haja 

decisão expressa em sentido contrário. Caso requerido, DEFIRO o pleito 

de PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE LIMA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a proposta de 

acordo retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000102-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EMBARGANTE)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000102-94.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

A petição inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a exequente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003201-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003201-09.2019.8.11.0010 Vistos, etc. 

Conforme já determinado à ID 27357469, certifique-se a tempestividade 

dos presentes Embargos à execução fiscal. Após, voltem-me conclusos 

com urgência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002859-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Considerando que a empresa requerida se encontra em 

processo de recuperação judicial, manifeste-se a Administradora Judicial 

nomeada nos autos da Recuperação Judicial (processo n° 

1000770-02.2019.8.11.0010), Dra. GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, 

inscrita na OAB/MT sob nº. 13.810, com endereço sito à Rua Afonso 

Pena, n° 433, Edifício Verona - Salas 1101 e 1102 - Centro, Rondonópolis - 

MT, 78700-070, fone: (66) 3022-1626, e-mail: glaucia@gabrasil.adv.br e 

advogados@gabrasil.adv.br, no prazo de 10 (dez) dias, especialmente, 

quanto à configuração ou não da essencialidade do bem descrito nestes 

autos para empresa demandada. Após, imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95079 Nr: 3795-11.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 855,64, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 50. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 427,82 e o valor da taxa judiciária de R$ 427,82. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 88998 Nr: 859-13.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quitéria Maria Barbosa, ADRIANA MARIA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 859-13.2017.811.0010 - 88998

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Sebastião Francisco Barbosa

PARTE REQUERIDA: QUITÉRIA MARIA BARBOSA e ADRIANA MARIA 

BARBOSA

 INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Quitéria Maria Barbosa, Cpf: 

01211626482, Rg: 2015551 SSP AL Filiação: , brasileiro(a), natural de São 

Raimundo das Mangabeiras-MA, solteiro(a), Endereço: Povoado Torre S/n, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras-MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 

3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 557,84, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ref. 97. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 144,44. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Jaciara - MT, 22 de janeiro de 2020.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa

Responsável CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 164-54.2020.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR GUILHERME ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..... Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade 

de ação, inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.”No presente caso, deve ser indeferido o pedido, pois entendo 

ser prematuro o imediato bloqueio de valores nas constas bancárias dos 

sócios da executava, havendo a necessidade de maior investigação para 

que se possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da 

personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.Assim, 

ausente requisito legal, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e, 

em termos de prosseguimento:a) apense os presentes autos aos de 

Código 10105;b) suspendo o curso da execução (Art. 134, §3º, do 

CPC);c) citem-se os sócios indicados para responderem ao incidente no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo, se for o caso, as provas cabíveis 

(Art. 135, do CPC);d) citados os sócios e, apresentadas as respostas ou 

decorrido o prazo in albis, intime-se a exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.Cumpridos os itens supra, voltem conclusos para 

deliberação quanto a eventual pedido de produção probatória ou para 

imediata decisão sobre o incidente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 22 de janeiro de 

2020.Laura Dorilêo Cândido.Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 3397-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROGLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89821 Nr: 1276-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO CONFECÇÕES LTDA, JOSÉ LINO DA 

SILVA, MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINO CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 

00602366000130, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ LINO DA 

SILVA, Cpf: 20815379153, Rg: 288.174, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido MARIA ROSA DOS 

SANTOS SILVA, Cpf: 00074069160, Rg: 924.501, Filiação: Maria Santana 

Souza dos Santos e João Teodoro dos Santos, data de nascimento: 

16/06/1970, brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 99536028. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LINO 

CONFECÇÕES LTDA, JOSÉ LINO DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Número da CDA: 201611497, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11497/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2016

 - Valor Total: R$ 5.603,01 - Valor Atualizado: R$ 5.603,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 
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entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 22 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100362 Nr: 6352-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACI DULCI KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA, JOAQUIM DE FRANCA NETO, TALITA KATIUSA RIBEIRO, 

THENNER HENRIQUE RIBEIRO, ESPÓLIO DE ARVELINO JOSÉ RIBEIRO 

NETO, TASSIO GUILHERME ROSA RIBEIRO, THIAGO HENRIQUE SILVA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003295-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPJ AGROFLORESTAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003295-54.2019.8.11.0010. Vistos etc. Nos termos 

do artigo 145, §1º, do Novo Código de Processo Civil, declaro-me suspeita 

para processar e julgar a presente ação. Diante do acima exposto, 

remetam-se estes autos ao meu Substituto Legal. Intime-se. Procedam-se 

as anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINDA NUNES (AUTOR(A))

SIDNEI CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003389-02.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO 

MORAL c.c PEDIDO LIMINAR ajuizada por APARECIDA LUCINDA NUNES e 

SIDNEI CARLOS PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

LOCARAUTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA– ME, já qualificados na 

inicial. A autora relata, em suma, que trafegava pela Rua Osvaldo Fulador 

em São Pedro da Cipa – MT, quando foi surpreendida pela viatura da 

Policia Militar que de maneira repentina efetuou uma manobra de ré e 

acabou colidindo com seu veículo. Requer a concessão de tutela 

antecipada. Pois bem. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” In casu, não há fumus boni iuris, uma vez que as 

peculiaridades do caso, como o fato de um dos envolvidos no sinistro ser 

a Policia Militar, demandam de maior instrução probatória, sendo temerário 

o deferimento da tutela. Ressalto, ainda, que a concessão da tutela 

antecipada na forma como foi requerido pela autora esgotaria totalmente 

com o objeto da demanda, sendo este mais um motivo para o indeferimento 

do pedido, neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA SATISFATIVA QUE 

ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA 

ENTREGA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO, A FAVOR DO CONSUMIDOR, DA CLÁUSULA PENAL. RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A tutela 

antecipada não pode ser deferida quando há risco de irreversibilidade da 

medida e quando a mesma satisfaz o objeto da ação principal. - Recurso 

suspenso por sofrer repercussão direta das matéria suscetíveis de IRDR. 

- Agravo desprovido. (TJ-AM 40018980220178040000 AM 

4001898-02.2017.8.04.0000, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, 

Data de Julgamento: 05/11/2017, Primeira Câmara Cível) Assim, ausentes 

os requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 
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320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 

334 do mesmo códex, recebo a petição inicial e sua emenda. Defiro a 

concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF e 98 do CPC. Considerando que a causa versa sobre 

direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Cite-se o requerido LOCARAUTO 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA– ME pelo correio, com AR/MP (artigos 246, 

inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Considerando que uma das 

requeridas é Fazenda Pública, cite-a por remessa, com a faculdade do 

artigo 212, §2º, do CPC, para responder a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro). Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDIONETA XAVIER COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001063-69.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Inicialmente, defiro a produção de prova oral concernente na oitiva da 

testemunha arrolada pela autora e colheita do depoimento pessoal do 

requerido. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 05 de 

março de 2020 às 14h30. O requerente deverá promover o 

comparecimento da testemunha arrolada à audiência independente de 

intimação nos termos do artigo 455 do CPC. Intime-se o requerido 

pessoalmente da solenidade para prestar depoimento pessoal, 

advertindo-o da pena de confissão em caso de não comparecimento, nos 

termos do artigo 385, § 1º, do CPC. Por fim, indefiro o pedido do requerido 

(ID. 26782336) uma vez que o documento pelo qual pede que seja 

apresentado pelo INSS já está acostado à inicial ao ID. 20210542. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002447-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA PEREIRA DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002447-67.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

URBANA proposta por AUREA PEREIRA DE ARAUJO SILVA contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, qualificados na petição inicial. A 

requerente aduz que nasceu em 12/01/1959 e possui 184 (cento e oitenta 

e quatro contribuições), motivo pelo qual faz jus ao benefício de 

aposentadoria por idade urbana, contudo o teve negado pelo INSS sob 

alegação de não ter cumprido a carência mínima exigida. O recebimento da 

petição inicial deu-se no pronunciamento de id. 24834055, onde também 

concedida assistência jurídica gratuita à autora. Citado pelo sistema, o 

requerido ofereceu contestação ao id. 26441880 contrapondo-se à 

pretensão autoral. A autora impugnou a peça defensiva ao id. 26749853 

combatendo as teses defensivas e ratificando os termos de sua 

pretensão. Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Passo a julgar antecipadamente o pedido com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, pois na qualidade de 

destinatária direta e final das provas não enxergo a necessidade de 

produção de outras provas. As regras insertas nos artigos 48 e 142 da 

Lei nº 8.213/91 evidenciam os seguintes requisitos para concessão de 

aposentadoria por idade ao trabalhador urbano: a) idade mínima: 65 anos 

(homens) e 60 anos (mulheres); b) carência de 180 contribuições ou o 

número de contribuições exigidas pelo art. 142 da supracitada lei para os 

segurados inscritos na Previdência Social até 24/07/91. Aplicando-se ao 

caso concreto, o requisito etário está claramente preenchido, já que o 

documento pessoal da autora indica que ela nasceu em 12/01/1959 (id. 

24818490), atingindo a idade de 60 (sessenta) anos em 12/02/2019. 

Prosseguindo, o segundo requisito é o tempo de carência, e conforme 

inteligência do artigo 142 da Lei 8.213/91, são necessárias 180 (cento e 

oitenta) contribuições para o caso da requerente. Desta maneira, as 180 

(cento e oitenta) contribuições declaradas pela requerente em inicial 

seriam suficientes para a concessão do benefício pleiteado. Ocorre que, 

verifica-se dos autos que a parte verteu menos contribuições do que 

aquelas indicadas na inicial, não exaurindo a carência necessária, como 

vemos dos registros anotados no extrato do CNIS dela (id. 26441880), 

abaixo destacados: 1 – Autônomo: 01/08/1986 a 31/03/1987 = 08 meses; 

2 – Autônomo: 01/03/1994 a 30/06/1994 = 04 meses; 3 – Autônomo: 

01/10/1994 a 30/11/1994 = 02 meses; 4 – Autônomo: 01/02/1995 a 

30/04/1995 = 03 meses; 5 – Autônomo: 01/06/1995 a 30/11/1995 = 06 

meses; 6 – Autônomo: 01/03/1996 a 31/03/1996 = 01 mês; 7 – Autônomo: 

01/08/1996 a 31/01/1999 = 02 anos e 06 meses; 8 – Autônomo: 

01/03/1999 a 30/11/1999 = 09 meses; 9 – Cont. individual: 01/12/1999 a 

31/03/2000 = 04 meses; 10 – Empregado doméstico: 01/04/2000 a 

30/04/2000 = 01 mês; 11 – Cont. individual: 01/05/2000 a 31/05/2000 = 01 

mês; 12 – Empregado doméstico: 01/06/2000 a 30/06/2001 = 01 ano e 1 

mês; 13 – M. Sanches Martins: 01/08/2001 a 05/01/2002 = 05 meses e 

cinco dias; 14 – Potencial Comércio Alimentício LTDA.: 02/05/2003 a 

30/09/2005 = 02 anos, 04 meses e 29 dias; 15 – Potencial Comércio 

Alimentício LTDA.: 01/06/2006 a 01/02/2008 = 01 ano, 08 meses e 1 dia; 16 

– Potencial Comércio Alimentício LTDA.: 02/01/2009 a 30/10/2009 = 09 

meses e 29 dias 17 – Potencial Comércio Alimentício LTDA.: 03/01/2011 a 

03/11/2012 = 01 ano, 10 meses e 1 dia 18 - Potencial Comércio Alimentício 

LTDA.: 09/02/2015 a 03/05/2015 = 02 meses e 25 dias. Portanto, 

somando-se o tempo de contribuição com desconto de contribuição 

concomitante, já que a contagem é somada de períodos de contribuição 

concomitante é vedada (neste sentido: artigo 96, inciso I, da Lei 8.213/91 e 

TRF1 - AC 0054969-52.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DE MINAS GERAIS, e-DJF1 15/10/2019 PAG), temos 171 (cento e setenta 

e uma) contribuições ou 14 anos e três meses. Portanto, ausente um dos 

requisitos legais. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na 

petição inicial formulado por AUREA PEREIRA DE ARAÚJO SILVA em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com 

resolução do mérito. Via de consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que a exigibilidade ficará 

suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 
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providências. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000496-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIESIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO OLIVEIRA GARCIA (REU)

IZABELLY OLIVEIRA GARCIA (REU)

SUZETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos e examinados. Trata-se de EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta 

por JOSÉ ELIÉSIO GARCIA, em face de IZABELLY OLIVEIRA GARCIA e 

LUCAS EDUARDO OLIVEIRA GARCIA, menores impúberes, representados 

neste ato por sua genitora, a Sr.ª SUZETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

todos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

Recebida a inicial, foi deferida parcialmente a tutela antecipada, deferido o 

pedido de justiça gratuita e determinada a remessa dos autos ao CEJUSC 

para realização de audiência, conforme decisão de id. 18514760. Entre um 

ato e outro, a parte autora informa, através de seu advogado constituído, 

que o menor Lucas voltou a residir com a sua genitora (id. 28230459). 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato Fundamento e decido. 

Verifica-se nos autos que a parte autora informou que o menor Lucas 

voltou a residir com a sua genitora, ocorrendo, portanto, a perda 

superveniente do interesse de agir. Assim, a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Revogo a 

tutela deferida em id. 18514760. Ciência ao MPE. Sem custas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000666-10.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por 

JACINTO DE OLIVEIRA FREITAS em desfavor de BANCO BV FINANCEIRA, 

ambos devidamente qualificados aos autos. Consta da inicial que a autora 

foi surpreendida com a existência de uma negativação em seu nome 

perante o serviço de proteção ao crédito. Alega que realizou um acordo 

com a empresa requerida, todavia, mesmo após o pagamento da 1ª 

parcela do acordo ela manteve seu nome negativado indevidamente, 

motivo pelo qual requer a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização por dano moral. Recebida a inicial foi deferido o pedido de 

AJG, determinada a citação do requerido e indeferido o pedido de 

antecipação de tutela (ID. 19019865). Devidamente citada, a parte ré 

apresentou resposta. Em contestação (ID: 21488246), pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais uma vez que a requerente deixou de 

adimplir o acordo. Juntou procuração e documentos. Realizada audiência 

perante o CEJUSC, restou infrutífera. Sobreveio impugnação à 

contestação (ID. 22147291). O feito foi saneado no pronunciamento de ID. 

23780471, onde foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova, bem 

como determinada a intimação das partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 24159768 e 24689144). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria que não necessita de 

produção de outras provas além das já existentes nos autos – a teor do 

artigo 355, inciso I, do NCPC. Desta feita, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente o pedido. Pois bem. Compulsando os autos e 

documentos acostados, os pedidos devem ser julgados totalmente 

procedentes. Senão vejamos. Inicialmente, denota-se que realmente houve 

um acordo realizado entre as partes, conforme mencionado por elas em 

suas manifestações. O primeiro acordo fora realizado no dia 09/09/2017, 

com vencimento da primeira parcela para o dia 12/09/2017, após a quebra 

do acordo, fora realizado um novo ajuste em 04/05/2018, sendo o débito 

parcelado em 24 prestações. Conforme se nota nos documentos 

acostados à inicial, as parcelas referentes aos meses de maio de 2018 a 

março de 2019 (data do ajuizamento da ação) foram quitadas, todavia, a 

requerida manteve o nome da parte autora negativado desde 09/07/2018, 

momento em que estava adimplente com suas obrigações. Desta forma, a 

negativação do nome da autora é flagrantemente ilícita, assim como a 

desídia da empresa ré na manutenção da negativação do nome da autora. 

Certo é que a dívida não deve persistir no cadastro restritivo. Sabe-se que 

o dano reportado à esfera da pessoa, ante a inscrição irregular do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito, é presumido, vez que, além 

da publicidade da pendência por ocasião da prática dos atos do comércio, 

o crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o 

patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, 

de modo que sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem 

uso em suas atividades especulativas. A doutrina e a jurisprudência 

pátrias são pacíficas em entender que a mera inscrição indevida do nome 

nos cadastros de inadimplentes é constrangedor a ponto de admitir a 

condenação do responsável. Sob esta ótica, a ré deve ser condenada a 

indenizar a autora pelos danos morais suportados, vez que restou 

caracterizada a inscrição indevida em seu nome. Em relação ao quantum a 

ser fixado para reparação dos danos morais, este deverá observar as 

seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau 

de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais, a 

repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, 

obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano 

moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que 

não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não 

pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. No caso, 

considerando as condições sociais e financeiras da autora, inclusive a 

pequena repercussão social da restrição, bem como o porte econômico e 

financeiro da empresa ré, entendo ser suficiente para reparar o abalo 

sofrido o quantum R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por JACINTO DE OLIVEIRA 

FREITAS em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, para CONDENÁ-LA ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de danos morais, com a incidência dos juros de mora de 

1% (um por cento) a.m. a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento. Condeno a empresa 

ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, o qual fixo 

em 20% do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2º, do 

NCPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências. Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000375-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE LIMA ROCHA SETUBAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - SP308505-A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002048-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2. -. I. N. D. S. S. -. I. (REU)

I. N. D. S. S. (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000897-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LEANDRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, diante da apresentação dos documentos solicitados 

na r. decisão, faço expedir intimação a parte requerente, para no prazo 

legal , cumprir a referida decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002852-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 26038911 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que, 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002000-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. A. (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES (AUTOR(A))

A. L. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001011-73.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE IVANA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO QUARESMA SAVAGE (REU)

 

Certifico e dou fé que, a manifestação do executado foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte exequente, 

para no prazo legal, manifestar-se e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001389-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RODRIGUES SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ SANTANA PIRES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 293977 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 04/03/2020 às 16hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79508 Nr: 1971-51.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisiane Dornelles Frassetto 

- OAB:17.758 - B / SC, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para nos termos do 

artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no valor total de R$ 

515,93 pelo princípio da sucumbência em 80%, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença ref. 65. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 336,94 e o valor da 

taxa judiciária de R$ 178,99. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra 

“custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85150 Nr: 4745-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VPP, EVPL, YRPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 3032-44.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CESAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 2684-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP, Bom Apetit Comercio de Refeicoes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir a intimação a parte requerente, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70800 Nr: 12139-49.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR KANIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir a intimação das partes, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 75 e 

requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97508 Nr: 1003351-79.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE 

ALMEIDA - OAB:21.021/O/MT, WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - 

OAB:21.568/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico e odu fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo periciail e 

requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 11202-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457-MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611, Paulo Venicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial e requererem o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47498 Nr: 2690-09.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDES, SEBASTIANA LIMA FERNANDES, 

MARIA MARTA FERNANDES, VITALINA ZIRLENE FERNANDES, LUIZ 

MICHELATO, SANTA DE LOURDES MICHELATO, ANTONIO SERGIO 

MICHELATO, NATALIA APARECIDA MICHELATO DE LIMA, ALBA SUELI 

VIANA, EMANOEL LUIZ MICHELATO FRANÇA, MARIA DE LOURDES 

MIQUELATO DE MIRANDA, SEBASTIÃO LUIZ MICHELATO, TEREZINHA 

DALVA CALOU, VANIA ROSELY MICHELATO LIMA, ALDA NANCI 

MICHELATO STEFFAN, MARCIA MICHELATO MIRANDA, LEILA SILVIA 

MICHELATO PRAZERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16.311/B, Fabiane Tagliari - OAB:64.033 - PR, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-A, FERNANDA TAGLIARI - OAB:50.097/PR, 

MARIO KRIEGER NETO - OAB:42.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço INTIMAÇÃO da Parte 

Requerida, para que, querendo, manifeste-se acerca do Cumprimento de 

Sentença que veio às fls.811/818 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73475 Nr: 13004-72.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13004-72.2015.811.0010

Código 73475

Vistos, etc.

Intime-se a exequente, PESSOALMENTE, para, no prazo de 5 (cinco) dias 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito 

(art. 485, III, § 1° CPC).

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68778 Nr: 11443-13.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 É o relato.Em analise dos autos, verifico que houve o adimplemento parcial 

da obrigação referente à condenação das astreintes, consoante 

comprovante acostado pelo executado à ref. 107.Ante a discordância dos 

valores remanescentes apresentados pelo exequente, em analise dos 

autos, este juízo determinou a elaboração de novos cálculos nos termos 

da dacisão de ref. 150.Nesse passo, realizados os cálculos (ref. 154), 

observo que estes foram omissos em relação ao valor já depositado nos 

autos, visto que houve o adimplemento parcial do débito.Desta feita, 

determino a remessa à contadoria para a realização de um novo cálculo, 

de forma permenorizada, fazendo neste constar o desconto do valor já 

adimplido pelo executado à ref. 107, totalizando tão somente o valor 

remanescente, observados os termos da decisão de ref. 150.Em seguida, 

conc lusos  pa ra  pos te r i o r  homo logação .Cumpra -se .  À s 

providências.Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 12933-70.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Queiroz Borges 

Testa - OAB:83.492 - MG, Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - 

MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 1.424,07, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 41. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 712,04 e o valor da taxa judiciária de R$ 712,04. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 499-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES LOPES, MARCELO DE 

OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA LOPES, RODOLFO DA CRUZ ROSA, 

FERNANDA LOPES PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Deyver Almeida dos Anjos - OAB:15310, LANNING 

PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 Certifico e dou fé que os Réus Marcelo de Oliveira e Eliane Cristina Lopes 

foram interrogados conforme mov.104, portanto fica cancelada a 

audiência designada para 05/02/20 por videoconferência na CP expedida 

para Juscimeira/MT. Cerifico ainda que, os autos aguardam retorno da 

Carta Precatória expedida para Cuiabá-MT conforme se verifica no mov. 

72, para oitiva das testemunhas FABIANO JANDREI BOGO e HELTON 

BARBOSA GARCIA. Em contato telefônico com a 5ª Vara Criminal, a CP 

distribuída sob nº 562526 estava com data marcada de audiência para 

27/03/20 às 14:30, porém foi cancelada devido à ordem de serviço 

expedida determinando que as audiências das Cartas Precatórias sejam 

realizadas por meio de videoconferência, o que ocorrerá no presente 

caso, quando encaminharem ofício requerendo data para tal mister. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18575 Nr: 27-63.2006.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANI DOS SANTOS DAS NEVES, WELITON 

DE MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148/A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) Jeovani dos Santos das Neves para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de ref. 52 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou 

que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Remi Cruz Borges.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de janeiro de 2020.

Jader Gomes de Freitas

 Gestor Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000261-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 25816341 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001779-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA JOAQUIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 26403265 não se manifestou nos presentes autos. 
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Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000941-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA OLIVEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27350220 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000939-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27340164 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000769-22.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DIAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ROMEU DE ARRUDA (EXECUTADO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXECUTADO)

CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDSON BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - MT19898/O (ADVOGADO(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte requerida LOCALIZA RENT A CAR SA para informar os dados 

bancários a fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO VIRGINIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte credora para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO FULADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000132-32.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE CLAUDIO 

FULADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI BIANCHI POLO 

PASSIVO: OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA 

- ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIS CHAVES MANRIQUE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIA CRISTINA VICTOR JAJAH NOGUEIRA MANRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LYS MARISA GONCALVES OAB: MT14830/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY TAYNARA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY TAYNARA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28287400, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SILVIA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28292334 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AVAILTON CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28276323 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000631-50.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias. Jaciara, 23 de janeiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: 

MT22883/O Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 3617, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 08:20 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANIA LINHARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000133-17.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CLEANIA 

LINHARES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-02.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000134-02.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE ALVES 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001227-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SOUZA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos e 

vinculados aos autos, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação do promovido para que informe os dados bancários a 

fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-84.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 25946960 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000198-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 25943539 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26180132 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000639-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES PICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 24580827 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PINHEIRO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n° 1000471-93.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. No mérito, verifico que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, por tratar-se unicamente de matéria de direito. Assim, 

atento aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

analisar o pedido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações 

de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do 

reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 
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análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual. No 

presente caso, indevida a negativação do nome do autor ao passo que a 

reclamada não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pois não 

juntou aos autos nenhuma prova a fim de demonstrar a legitimidade do 

débito. Assim, o fato de ter a parte reclamada negativado indevidamente o 

nome da parte autora junto ao banco de dados do órgão de restrição de 

crédito (SPC/SERASA), já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais – Vitima que não contratou com a ré – Inserção indevida de 

dados do consumidor no rol de inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" 

decorrentes da negativação – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 

8.500,00 – Valor adequado que não comporta redução ou majoração - 

Recursos desprovidos.(TJ-SP - APL: 10050708420148260100 SP 

1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 

28/05/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) 

Inclusive, o STJ já consolidou o entendimento de que "a própria inclusão ou 

manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (Ag 1.379.761). Nesse caso, em que provável a aflição da 

parte autora em face do ato lesivo ensejado pela demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO 

EXPOSTO, opino pela procedência do pedido inicial, para fins de 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a quantia de R$3.500,00 (três 

mil e quinhentos mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros legais 

de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos desde a citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do presente decisum, bem como declarar 

inexistente o débito indicado na inicial, e determinar a retirada definitiva do 

nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária que 

desde já arbitro em R$1.000,00. Jaciara/MT, 21 de setembro de 2.017. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PINHEIRO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000357-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 25785973 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR TEODORO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (EXECUTADO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 25169858 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000482-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS NESELLO OAB - MT0017454A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26303495 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26291543 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BUENO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26277740 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 23154159 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA RAMOS MESTRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 25943498 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26907588não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26627042 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AVELINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000136-69.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:GABRIELA 

AVELINO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANE CRISTINE CHAVEIRO (REQUERENTE)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id 

n.28324750

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71653 Nr: 12443-48.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:Denunciado(a): Alexander Cruz, Cpf: 04190303100 Filiação: 

Lecilma Faustino Olegário, data de nascimento: 12/09/1993, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Jurucê, 2.103, Bairro: 

Centro, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

Processo em ordem aguardando cumprimento da carta precatória 

expedida.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001143-09.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS REIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo número 1001143-09.2019.8.11.0018 Requerente: 

Aparecido dos Reis Teixeira Vistos etc, Trata-se de ação de abertura de 

inventário dos bens deixados por Maria da Silva Teixeira. Nomeio 

Aparecido dos Reis Teixeira como inventariante que, intimado da 

nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art.617, I e parágrafo único, NCPC). 

Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestou o compromisso, 

fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, NCPC). Feitas as primeiras declarações, cite-se, 

para os termos do inventário e partilha, os herdeiros não representados 

processualmente, o Ministério Público e a Fazenda Pública (art.626, NCPC). 

As citações deverão ser feitas pessoalmente aos herdeiros domiciliados 

na Comarca e, por AR, aos domiciliados em outras Comarcas. Concluídas 

as citações, abrir-se-á vistas às partes, em cartório e pelo prazo comum 

de 10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações (art.627, 

NCPC). Ciência ao MPE. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se 

com observância das formalidades legais. Às providências. Juara/MT, 18 

de julho de 2019. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001566-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE MARIA CARDOSO LAPAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação da parte autora para que proceda o 

recolhimento de diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. JUARA, 

23 de janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

ANTONIO F. DE LIMA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, da petição e documentos de ID. 22047460, requerendo o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000319-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HONORATO DA SILVA (REQUERIDO)

ALICE REINKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000319-84.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

JURANDIR HONORATO DA SILVA REQUERIDO: ALICE REINKE, 

FRANCISCO HONORATO DA SILVA Vistos etc. Expeça-se carta 

precatória para a citação da Requerida Alice Reinke. Outrossim, nos 

termos do artigo 72 do CPC/2015, nomeio como curadora especial do 

requerido o Drª Veronica Estefani de Almeida. Intime-a para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 752 do 

CPC/2015. Abra-se prazo de 15 (quinze) dias para a Defensoria Pública 

apresentar a cópia da sentença de interdição. Com a juntada da 

contestação ou o decurso de prazo, dê-se vistas dos autos a Defensoria 

Pública e Ministério Publico. Saem os presentes intimados.Cumpra-se. 

JUARA, 23 de outubro de 2018. Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001970-20.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA REGINA MARILIA PRADO MANSSUR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA PRADO MANSSUR OAB - SP80390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVIA MARISA RESENDE VILELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora para que proceda 

o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal 

de Justiça do estado do Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. 

JUARA, 23 de janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001392-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO BARPP (REQUERENTE)

TERESINHA HERMINIA BARPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI OAB - SC8609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENICIOS RODRIGUES DA LUZ (REQUERIDO)

PAULO NUNES DE REZENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em Id. 28107687, bem como para 

que proceda a complementação de diligência solicitada. JUARA, 23 de 

janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000484-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOURADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REU)

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14709 Nr: 390-60.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Dias Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ALINE DE FARIAS - 

OAB:21308/O, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B, SIMONI 

BERGAMASCHI DA FONSECA - OAB:5810

 Proceder à intimação da parte autora acerca da decisão de fls.291, para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 313, §2º, II do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 3573-24.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Francisco Afonso 

Fernandez - OAB:12487, Valdemiro Adauto de Souza - OAB:21728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063

 Proceder a intimação das partes acerca do retorno dos autos a comarca 

de origem, para que querendo, requeira o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56292 Nr: 2526-83.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nascimento de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Certifico e dou fé, que os autos já se encontram disponíveis para carga 

na secretaria da 1°Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 2638-52.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padilha Pinto & Ribeiro da Costa Ltda, 

Claudemir Padilha Pinto, Roseli Ribeiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência junto ao site do 

Tribunal de Justiça para cumprimento do mandado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-42.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000477-42.2018.8.11.0018 DESPACHO Certifique-se a 

regular citação do INSS e eventual decurso de prazo para contestação. 

Após, intime-se a parte autora para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83471 Nr: 3830-78.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patronbo da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 1860-43.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Parte autora para que se manifeste, tendo em vista o decurso do 

prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 2113-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, João Victor Gomes de Siqueira - OAB:12.246/MT, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:MT 7.918, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior 

- OAB:7445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Considerando que o executado não se manifestou a respeito da avaliação, 

HOMOLOGO o auto de penhora e avaliação de f. 147.

Ao exequente, para que se manifeste acerca de eventual adjudicação ou 

alienação do bem penhorado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1667 Nr: 240-89.1999.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos Giraldelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc,

Ante a ausência de critérios técnicos predeterminados, é necessário se 

fazer um juízo de ponderação entre valores sugeridos pelo perito e pelas 

partes. Sim, pois é necessário remunerar adequadamente o expert, e por 

outro lado, não onerar excessivamente as partes.

Portanto, fixo os honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

que deverão ser adimplidos na forma da decisão de f.294.

Intime-se as partes e o perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65055 Nr: 2304-47.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurita Lucio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:17570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Considerando a certidão de f.100, remeta-se os autos ao arquivo 

provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 695-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Vistos etc,

A parte executada devidamente intimada, conforme certidão de f.164, não 

se manifestou acerca da penhora e da avaliação.

Sendo assim, HOMOLOGO a avaliação de f.160.

Manifeste-se o exequente acerca de eventual interesse em adjudicar o 

imóvel, ou outro meio expropriatório.

Após, diga a parte executada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63412 Nr: 826-04.2014.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gildo, Odalia de Oliveira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Athos Laranheiras Martins, Laércio João 

Borges, Lacir Pedro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Certifico que tendo em vista que não constou o nome da advogada 

Patrícia Quessada Milan na publicação do DJE nº 10594, promovo o feito 

para o setor competente para nova intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29457 Nr: 1997-06.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, SANDY 

DE PAULA ALVES - OAB:70284, Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogada Sandy de Paula Alves para que se manifeste tendo em 

vista do pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30316 Nr: 2890-94.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves de Oliveira, Rosimar Vitoria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enedir Correa Franco, Eva Maria Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar advogado Ghyslen Robson Lehnen para que se manifeste tendo 

em vista do pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 29-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo B. Lopes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 
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OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Intimar patrono da parte requerida para que se manifeste tendo em vista 

do pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112935 Nr: 4275-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. Carlos de Lima e Cia Ltda-ME, Vanderlei Carlos de 

Lima, Antonio Francisco de Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, 

Neuza Brito Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto a decisão de 

ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75352 Nr: 3836-22.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaime Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto a decisão de 

ref.55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34277 Nr: 1846-06.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Balbino Criado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Tolentino Magalhães, Alice Campos 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Tonholo - OAB:84036, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça conforme FL.237 , junto ao site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Caso necessário será cobrado 

complementação da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA BRAUNA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Proce s s o :  1 0 0 1 8 3 3 - 3 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 8  A U T O R ( A ) : 

AGROPECUARIA BRAUNA LTDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Ab initio, tendo em vista que até o presente momento não se efetivou 

a citação da parte Requerida, RECEBO o aditamento da petição inicial 

formulado ao Id. 28230905, e documentos de Id. 28230908 e 28230909, 

nos termos do art. 329, inciso I do Código de Processo Civil, 

estendendo-se às filiais os efeitos decorrentes da presente ação. 

Ademais, considerando o deferimento da antecipação de tutela recursal 

(RAI n° 1017523-64.2019.8.11.0000), INTIME-SE a parte requerente para 

comprovar nos autos o depósito judicial do montante integral, e, em 

dinheiro, das contribuições ao FETHAB/FABOV, bem como, INTIME-SE a 

parte requerida para suspender a exigibilidade do crédito em relação aos 

depósitos. Após, às providências cabíveis. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 134259 Nr: 5317-78.2019.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DASdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas instaurado 

em favor da vitima Daiara Alini Silva de Andrade, em face de Edimar 

Rodrigues, na forma da Lei 11.340/06, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Foram deferidas medidas protetivas de urgência à vítima.

Posteriormente à decisão proferida, a vítima compareceu à esta Secretaria 

requerendo a desistência das medidas protetivas (ref. 14). O ministério 

Público (ref. 18) manifestou-se favorável à revogação das medidas 

protetivas, diante da falta de interesse em agir da vítima, conforme sua 

certidão de ref. 14.

É o breve relatório.

 Fundamento e Decido.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação, 

dentre estas está o interesse de agir, que deve estar presente ao longo 

do processo, sob pena de extinção.

 No caso em tela, a vítima desistiu das medidas protetivas.

 Assim, homologo o pedido de desistência da vítima, em consequência, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, c/c art. 13 da Lei 11.340/06, 

dada a desistência da vítima, razão pela qual revogo as medidas 

protetivas outrora concedidas.

Sem custas.

Intimem-se a vítima e o autor do fato da presente sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Após as formalidades legais, transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96496 Nr: 4920-08.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENES OLIVEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO QUEIROZ JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA S. QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 181.087

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, 

CÁLCULO ATUALIZADO ACRESCIDO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147700 Nr: 3648-66.2019.811.0025
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE RONSONI, NEIVA MARIA RONSONI, 

DARCY JOSE PAZZA, CICILIA MARIA CASALI PAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ROSALINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação da parte Embargante para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da certidão do oficial de fls. 258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93808 Nr: 1973-78.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SETH JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MEURES, MARIA DOLORES LAZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:15416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca das 

certidões de fls. 152v e 155v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 4350-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

GUARIENTI - OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA DE ACORDO EM 

FLS. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51700 Nr: 4998-41.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO EM FLS.142/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54189 Nr: 543-96.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAGDS, RAGDS, SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA NEGATIVA, BEM 

COMO REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 3996-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERCOM VERTENCE GRANDE COM. EXP. 

LTDA, JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, 

CARLOS ANDRÉ ANDRIONI SALGUEIROLOURENÇO, GUILHERME 

ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, ANA PAULA LOURENÇO DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:., ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276B, YANA 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495 - MT

 V I S T O S,Analisando os autos, verifica-se que o executado efetuou o 

pagamento dos honorários advocatícios, acostando ao feito guia de 

depósito judicial no valor de R$ 12.019,36 ás fls. 1380/1381.Noutro passo, 

o exequente postulou o levantamento dos valores depositados em 

juízo.Deste modo, adimplida a obrigação pelo executado, a extinção do 

feito é medida impositiva.Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que 

faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do valor 

depositado nos autos, transferindo-se o crédito para a conta bancária 

indicada.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85589 Nr: 6213-81.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAD, CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERKREY RIBEIRO 

BOTELHO - OAB:21923-0

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL E QUERENDO, IMPUGNAR OS VALORES PENHORADOS 

EM FLS. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143987 Nr: 1036-58.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROGRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA , NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

OPOSTOS EM FLS. 31/34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145680 Nr: 2224-86.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA, PEDRO MARCELO 

BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS, FERREIRA & LAGE 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 
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SILVA - OAB:OAB/MT 6.565, FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 25.065, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:OAB/MT 

8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR - 

OAB:OAB/ES 8.289, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - OAB:18619-O

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL E QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO EM 

FLS.237/274.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143988 Nr: 1037-43.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO ALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA , NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

OPOSTOS EM FLS. 32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101201 Nr: 2261-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, se há 

interesse na realização de audiência de conciliação conforme 

requerimento realizado pela parte requerida Às fls. 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 1657-07.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR CORREIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95335 Nr: 3595-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPD, LSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - ORIENTADORA 

AJES - OAB:8389/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de fls. 106v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96230 Nr: 4615-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DOIRADO BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição de fls. 156/160.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102446 Nr: 3328-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVC, AMCR, MMC, VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição de fls.386/387, bem como acerca da certidão do oficial de 

fls.388-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57532 Nr: 3818-53.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO BUENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição de fls. 288-verso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147323 Nr: 3385-34.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, ANY DE 

FATIMA A. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: louise ranier pereira 
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gionedis - OAB:16691-A

 Intimação da parte embargante para, querendo e no prazo legal, se 

manifestar acerca da impugnação apresentada Às fls. 97/105.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 1275-77.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON DA SILVA BENTO - OAB:Nº18.153, 

JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 Intimação da parte Exequente para querendo e no prazo legal se 

manifestar acerca da proposta de acordo de fls.202

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120414 Nr: 1683-58.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 nomeio para realização de toda defesa técnica necessária, a Dra. Jessica 

Rodrigues de Souza, OAB n° 22870/O, Fixo em favor da causídica ora 

designada o montante de 1,5 URH, em conformidade com a tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ. Intime-se a curadora para dizer se aceita o 

encargo, caso em que, aceitando, deverá oferecer defesa 

cabível.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96854 Nr: 5322-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉSIO RODRIGUES DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL FERREIRA DE REZENDE, JUBIVISNUTE 

MARTINS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA DINIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT14.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105513 Nr: 343-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, JOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122869 Nr: 3180-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA DE ACORDO EM 

FLS. 111/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119710 Nr: 1223-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ROSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96302 Nr: 4697-55.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂNDIDO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, Sandro Pissini Espinola - OAB:198.040-A/SP, 

WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte credora para se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48450 Nr: 2619-30.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.B DE OLIVEIRA & CIA LTDA, GIDESEL BISPO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADEL ZOGAIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101667 Nr: 2644-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da certidão do oficial de fls. 95v.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100313 Nr: 1611-42.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBT, MET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de fls. 208v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34857 Nr: 3354-68.2006.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM, DAVI SOUZA FIQUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO, ANTE O 

LEVANTE DOS VALORES EM FLS.126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102642 Nr: 3498-61.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BARBOSA DE SOUZA, RAQUEL 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de fls. 196v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121329 Nr: 2188-49.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL RIBEIRO DE 

MEDEIROS BALDINI - OAB:OAB/GO 18.777

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88737 Nr: 2873-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO DA SLVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da certidão do oficial de fls. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8772 Nr: 1067-11.2001.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, LICEU ALBERTO 

VERONESE, LUIZ ELOY BIELIK PEREIRA, GERÊNCIO VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da certidão do oficial de fls. 563v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 3976-06.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DO PRADO TOLEZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DO PRADO TOLEZANO - 

OAB:OAB/SP 130.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sisane Vanzella - 

OAB:OAB/MT 5971

 Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da petição de fls. 217/218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118489 Nr: 544-71.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINA DISTRIBUIDORA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:OAB/SP 322.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983 Nr: 172-21.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA, ANA 

BONFIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da petição de fls. 273/282..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95881 Nr: 4235-98.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O
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 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, DAR IMPULSIONAMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91749 Nr: 6197-93.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição de fls. 292/296.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113562 Nr: 4807-83.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CORNÉLIO, 

ELIANE MARQUES AVELINO, FRANCISCO RODRIGUES DANTAS, 

FERNANDA DONATO ISIDORO, FRANCISCA LUCIANA VIRINO DOS 

SANTOS, ELIZANGELA MADALENA DA SILVA, JANEIDE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JANETE DOMINGOS DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO RICARDO, 

FRANCISCO CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição de fls. 499/511.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91553 Nr: 5982-20.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ALBERTO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457, RODRIGO PETRY - OAB:OAB/RS 42.626

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

devolução do AR de fls.200v negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 2601-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIA TIBURCIA DA SILVA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GENÉSIO DOS SANTOS - ME (Nome 

Fantasia MIGUEL FUNILARIA E PINTURAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 3491-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107112 Nr: 1181-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLC, ECG, ECG, BECG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação da parte credora para que deem impulsionamento à execução, 

indicando bens passiveis de constrição judicial, prazo de 15 dias, sob 

pena de suspensão do processo e início da marcha prescricional 

intercorrente, como aludido no art. 921 e paragrafos do novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100431 Nr: 1691-06.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RAMOS BERNARDO, GUSTAVO 

DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/0MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR NO QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106181 Nr: 663-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS N. DA SILVA ME, JONAS NUNES DA 

SILVA, JOÃO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM A 

SER AVALIADO, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVALIAÇÃO NA RESPECTIVA 

LOCALIDADE. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82120 Nr: 1914-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, 

CÁLCULO ATUALIZADO ACRESCIDO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89625 Nr: 3862-04.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR RODRIGO SALMORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, 

CÁLCULO ATUALIZADO ACRESCIDO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93202 Nr: 1326-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA OLIVEIRA NENEVE, ABENILDES 

EVANGELISTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO LANÇADA EM FLS.250/251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111156 Nr: 3143-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUALY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA – EPP, ROBSON RIBEIRO ARRIGO, CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA 

RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BERGAMIN 

MONDADORI - OAB:69365, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/PR 

65.152

 Processo nº 3143-17.2015.811.0025 – Código 111156

Exequente: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste

Executado: Atualy Comércio e Representações Ltda – EPP e outros

VISTOS,

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não houve intimação 

do advogado do credor para se manifestar sobre a penhora realizada à fl. 

73, sendo expedida apenas carta para intimação pessoal da parte.

 Sendo assim, e para evitar futura alegação de nulidade, torno o feito à 

Secretaria para que seja realizada a intimação do causídico que 

representa a parte autora quanto a constrição efetivada, via DJe, para se 

manifestar no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me conclusos para 

novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 08 de novembro de 2019.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106804 Nr: 983-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO EM FLS.81/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104012 Nr: 4451-25.2014.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO EM FLS. 71/75

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144126 Nr: 1131-88.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO MAIA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA , NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

OPOSTOS EM FLS. 37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136511 Nr: 942-47.2018.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

devolução da Carta Precatória com certidão negativa às fls. 71v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 1011-45.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANO ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143870 Nr: 934-36.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA , NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

OPOSTOS EM FLS. 30/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144092 Nr: 1113-67.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANO ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143941 Nr: 994-09.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS MORAIS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DA PARTE EMBARGANTE PARA , NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

OPOSTOS EM FLS. 13/16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 2843-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, PRISCILA TENÓRIO CAVALCANTE 

DE MELO LARANJEIRA - OAB:OAB/MT 27842 B, SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA EM FLS.132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100351 Nr: 1634-85.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL E QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNÇÃO E 

DOCUMENTOS EM FLS.147/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147946 Nr: 3821-90.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MILIORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO AUAD 

DE GOMES - OAB:14680

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO EM FLS.26/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123481 Nr: 3546-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO EM FLS.56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 1421-84.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F'NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 

5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57552 Nr: 3838-44.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR, NELSON JACO 

FREISLEBEM, MICHAEL FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS 

ANEXADOS AOS AUTOS EM FLS. 166/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102211 Nr: 3119-23.2014.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA RICAS JORGE LONDERDO, VILSON 

PEDRO LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FRANÇA JUNIOR, RENATA QUARTIM 

BARBOSA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B
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 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PELA PGE EM 

FLS.128/130.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91150 Nr: 5533-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANE JACINTA STUMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO OFICIO E DOCUMENTOS EM 

FLS.232/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 147055 Nr: 3201-78.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE, 

ELENA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR LUIZ VERONESE, MASSA FALIDA DE 

REZZIERI MADEIRAS LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO 

GROSSO LTDA, ALEXANDREY CHEKERDEMIAN SANCHIIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, e inobstante meu conhecido entendimento sobre a matéria, 

trata-se de fato inconteste a proliferação de agravos de instrumento 

aviados pelos ora embargantes, as vezes em conjunto, as vezes 

individualmente, e de vários outros terceiros que se arvoraram 

interessados na questão falimentar das empresas da Família Rezzieri, 

todos com decisões concessivas da suspensão das ordens de 

arrecadação falimentar, a mim parece contraproducente e desarrazoado 

postar-se o juízo de piso em descompasso com a orientação que 

claramente se fixou na Corte Recursal.Sendo assim, e delimitando o objeto 

da tutela emergencial ao balizamento definido pela Segunda Câmara de 

Direito Privado do Sodalício Estadual, acolho parcialmente a pretensão 

antecipatória para suspender a ordem de desocupação imediata do imóvel 

– o que aliás já foi determinado inúmeras vezes pelo TJMT – mantendo os 

embargantes na posse do imóvel, a fim de que o status possessório, por 

cautela e prudência, permaneça nas mesmas condições anteriores ao 

decreto falimentar, até o julgamento de mérito dos presentes embargos ou 

superveniência de fato novo que modifique a relação processual.Estando 

em termos a petição inicial, recebo-a e determino a citação da Massa 

Falida de Rezzieri Madeiras Ltda., na pessoa do síndico nomeado na ação 

falimentar para, querendo, apresentar resposta, no prazo de lei, ou seja, 

após a audiência a que alude o art. 334 do NCPC, ante o pedido expresso 

dos litigantes quanto à sua realização, que deverá ser realizada e 

designada pelo CEJUSC.Publique-se.Cumpra-se.Juína/MT, 23 de janeiro de 

2.020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 146488 Nr: 2802-49.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE, 

ELENA VERONESE, ESPÓLIO DE ODAIR LUIZ VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Portanto, ainda que o direito de indenização/retenção, possa ser pleiteado 

em via processual apropriada, ele não é passível de discussão nesse 

âmbito, razão porque, acolho a preliminar suscitada pela embargada e 

julgo extinto, por inadequação da via eleita, o pedido de retenção por 

benfeitorias aviado pelos embargantes, nos termos do art. 485, IV do 

NCPC.No demais, quanto às questões de fundo, porque existe 

controvérsia fática, inclusive sobre a alocação das benfeitorias realizadas 

nos imóveis em litigio e a reserva legal que estaria preservada, faculto às 

partes a indicação das provas que porventura ainda pretendam produzir, 

justificando e descrevendo a razão da dilação probatória requestada, no 

prazo comum de 15 dias.Após, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos para análise do cabimento da dilação probatória ou julgamento 

direto da lide, conforme o estado do processo.Publique-se.Às 

providências.Juína/MT, 22 de janeiro de 2.020. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120702 Nr: 1834-24.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA EM FLS.73-V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1426 Nr: 53-31.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL VENÍCIO PEREIRA DA SILVA, MARTINHO 

VENÍCIO PEREIRA DA SILVA, BELEM VENÍCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PESQUISA NEGATIVA PELO 

SISTEMA INFOJUD EM FLS.333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51137 Nr: 4639-91.2009.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDO SIMIONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA DEFENSIVA EM 

FLS.237/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111156 Nr: 3143-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUALY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA – EPP, ROBSON RIBEIRO ARRIGO, CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA 

RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BERGAMIN 

MONDADORI - OAB:69365, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/PR 

65.152

 VISTOS, Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não houve 
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intimação do advogado do credor para se manifestar sobre a penhora 

realizada à fl. 73, sendo expedida apenas carta para intimação pessoal da 

parte. Sendo assim, e para evitar futura alegação de nulidade, torno o feito 

à Secretaria para que seja realizada a intimação do causídico que 

representa a parte autora quanto a constrição efetivada, via DJe, para se 

manifestar no prazo legal.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me conclusos para novas deliberações.Às providências.Juína/MT, 

08 de novembro de 2019.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000311-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR SEVERINO (REQUERENTE)

PAOLA RAINHO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY LUIZ PEREIRA OAB - PR48338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CHRISTINO SEVERINO NETO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LYGIA MARIA COPI OAB - PR70440 (ADVOGADO(A))

SANDRA CRISTINA DIAS SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)

AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI OAB - PR61714 (ADVOGADO(A))

RODRIGO XAVIER LEONARDO OAB - PR27175 (ADVOGADO(A))

S. C. S. (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a Sra. Sandra Christina Dias Severino para prestar 

compromisso do encargo de inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias. 

DESPACHO: Vistos, etc. I - RECEBO os autos do inventário. II - 

Observando o disposto no artigo 617, I, NCPC[1], revogo a decisão 

proferida pelo Juízo de Londrina/PR e NOMEIO SANDRA CHRISTINA DIAS 

SEVERINO como inventariante que, intimada da nomeação, prestará, 

dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, NCPC). III - 

INTIME-SE a inventariante para corrigir, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

valor da causa e recolher as custas processuais, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC[2] IV 

- Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o 

compromisso, fará a inventariante as primeiras declarações, das quais se 

lavrará termo circunstanciado (art. 620, NCPC). V - Feitas as primeiras 

declarações, citem-se, para os termos do inventário e da partilha, os 

herdeiros não representados, o Ministério Público e a Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal (art. 626, NCPC). VI - Concluídas as 

citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações (art. 627, 

NCPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 7 de fevereiro de 

2017 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. DESPACHO 2: Vistos, etc. 

Aparentemente, a intimação da decisão de Id n. 4734723 não foi realizada 

de forma correta, pois, segundo a certidão de Id n. 9993991, a intimação 

foi feita na pessoa do requerente (João Victor Severino). Ocorre que o 

juiz que presidia o feito à época substituiu o inventariante, nomeando a 

Sra. SANDRA CHRISTINA DIAS SEVERINO, sendo a ela dirigidas todas as 

determinações contidas naquela decisão. Assim, acerca da decisão de Id 

n. 4734723, determino que a Sra. SANDRA CHRISTINA DIAS SEVERINO 

seja intimada, na pessoa de seu advogado constituído, devendo seus 

representantes ser cadastrados no sistema para fins de recebimento das 

intimações. Em caso de inércia, certifique-se o decurso do prazo e, 

independentemente de nova conclusão ao Gabinete, intime-a 

pessoalmente por carta de intimação. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Às providências. Juína/MT. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito. JUÍNA, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121033 Nr: 2013-55.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIO MENDES DA SILVA, LENIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO - GOIANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos, intime-se a parte autora para que 

requeira o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 3579-10.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Código n. 102737

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de AMARILDO ALEXANDRE DE SOUZA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas dos art. 129, § 9º, do Código Penal, com 

implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia foi recebida no dia 26 de setembro de 2014 (f. 58/59).

 Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 64/66.

 Designada audiência de instrução e julgamento, uma testemunha, 

oportunidade em que foi decreta a revelia do acusado na forma do art. 367 

do CPP.

 O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a 

absolvição do acusado, em razão da inexistência de testemunhas e da 

completa ausência de informações mínimas acerca da localização da 

vítima, atrelado ao desisteresse no deslinde da presente causa. Em 

seguida, a Defesa apresentou alegações finais requerendo também a 

absolvição do acusado pelos mesmos argumentos do Ministério Público.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática 

do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com implicações da 

Lei n. 11.340/2006.

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (f. 35/36); termo 

de declarações e depoimento (f. 08-12); auto de exame de corpo de delito 

e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 21/22); termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 23-25).

DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que não existem 

elementos a demonstrar a autoria do delito.

Com efeito, o único depoimento em juízo da testemunha o policial AZAEL 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA que teria presenciado os fatos, não se recordou 
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de nada, não havendo depoimento da vítima para confirmar suas 

declarações prestadas durante a fase extrajudicial ou informações 

mínimas para sua localização.

Não obtante, tenha o acusado confessado na fase inquisitorial, não há 

provas judicializadas aptas para alicerçar a condenação, de modo que a 

absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se impõe.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“(...) Não há falar em condenação, tendo em vista a ausência de 

elementos judicializados que comprovem, extreme de dúvidas, a 

materialidade e autoria delitivas. Caso dos autos em que os depoimentos 

apresentados extrajudicialmente, pela vítima e demais informantes, não 

foram reproduzidos e confirmados em juízo. Observância do disposto no 

artigo 155, do Código de Processo Penal. Absolvição que se impõe.” 

Apelação desprovida. (Apelação Crime nº 70066681461, 7ª Câmara 

Criminal do TJRS, Rel. José Antônio Daltoe Cezar. j. 12.11.2015).” (grifo 

nosso)

Sendo assim, diante do princípio basilar do direito penal moderno e 

democrático, incidem, no caso, os postulados constitucionais da 

presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para 

fundar a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro 

reo.

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado AMARILDO ALEXANDRE DE SOUZA, dos crimes a ele imputado.

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA 

na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.

Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dr. Flavio Lemos Gil para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 10 URH. EXPEÇA-SE certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

P.I.C.

Juína/MT, 16/07/2018

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103768 Nr: 4318-80.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Código n. 103768

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 06 de julho de 2015 (fl. 58/59).

 Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 64-66.

 Em audiência de instrução e julmento foram ouvidas as testemunhas e 

logo em seguida o interrogatório do acusado, oportunidade em que as 

partes apresentaram alegações finais orais (DVD fl. 79), tendo o Ministério 

Público requerido a condenação do acusado nos termos da denúncia. A 

Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge dos termos de depoimentos e 

declarações (fl. 18, 19, 21, 24), notificação de infração e fotografias (fl. 

12-16).

DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem 

elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do 

delito. Embora o acusado na fase policial tenha negado a ligação 

clandestina, em juízo confirmou a prática delitiva.

Esse cenário é corroborado pela testemunha Tiago Batista Leal, 

funcionário do DAES, ao lembrar em juízo que esteve no local e percebeu 

que havia uma ligação de água clandestina, cujo lacre estava rompido.

Há tempos tenho entendido que não cabe aplicar o princípio da 

insignificância, pois se considera necessária na aferição do relevo 

material da tipicidade penal a presença de certos vetores, tais como (a) a 

mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade 

social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

 Ações como a do acusado não podem ser consideradas inofensivas e 

inexpressivas, pois lesam toda a sociedade, considerando que onera os 

demais consumidores do bem indispensável para a vida de todos.

 A água é considerada um bem tão expressivo que o Estado criou um 

sistema para regulação e regulamentação do seu uso e exploração, 

conforme se vê da Lei n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, inclusive competindo à Agência Nacional de Águas - 

ANA implementar os instrumentos de gestão previstos na Lei 9.433/97, 

dentre eles, a outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos, 

a cobrança pelo uso da água e a fiscalização desses usos, tamanha a 

sua essencialidade para o cidadão, motivo pelo qual não deve ser tratada 

como algo insignificante.

Neste sentido o seguinte julgado:

STJ-0622175) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO 

QUALIFICADO. FURTO DE ÁGUA DE COMPANHIA DE ABASTECIMENTO. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um 

tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária 

do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores 

tidos como indispensáveis à ordem social. 2. Esta Corte Superior tem 

entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na 

hipótese de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia 

demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da 

sua conduta. 3. O reconhecimento do privilégio legal - direito subjetivo do 

réu - exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados 

na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do 

entendimento pacificado neste Superior Tribunal, deve ter como parâmetro 

o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. A conduta do 

paciente - da subtração da água mediante rompimento de obstáculo (lacre 

do hidrômetro e uso de um by pass) não se revela como de escassa 

ofensividade penal e social, visto que a lesão jurídica não se resume à 

água subtraída da empresa vítima, mas, mas da imposição de uma série de 

riscos a toda sociedade. Em tempos de escassez hídrica, aquele que furta 

água não precisa se preocupar em economizar, pois sobre ele não 

incidirão dispositivos como bandeiras tarifárias, multas por excesso de 

consumo etc. 5. Ademais, as perdas de água não se apresentam apenas 

como um problema econômico decorrente da falta de pagamento pela água 

consumida, pois têm implicações mais amplas, com repercussões 

significativas no que concerne à saúde pública, com a possibilidade de 

contaminação da rede por ligações clandestinas, à necessidade de 

investimentos para as ações de redução ou manutenção das perdas, - 

que não são cobertos pelo eventual pagamento da água furtada -, à perda 

de funcionamento eficiente do sistema, entre outros. 6. A importância em 

se coibir a prática do furto de bem tão precioso para a vida e a cidadania 

tem movido inúmeras agências governamentais e internacionais em torno 

da preservação da água, a ponto do Painel de especialistas em perdas de 

águas da IWA (Associação Internacional da Água) estabelecer entre as 

metas de manejo da água - desde a captação, passando pelo tratamento, 

até a distribuição - a necessidade de reduzir os impactos dos furtos que 

causam perdas desnecessárias para o sistema de distribuição. 7. A 

prática disseminada das ligações clandestinas de água - os "gatos" - 
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acabam por ter um último efeito deletério: por aumentarem 

demasiadamente os índices de perda das companhias de abastecimento - 

risco esse avaliado pelos bancos no momento de avaliar os projetos de 

investimento - inviabilizam o acesso a linhas de financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial, atrasando, assim, 

o cronograma de expansão das companhias de abastecimento e de 

saneamento, postergando, assim, o acesso da população mais carente à 

água limpa e à rede de coleta de resíduos, direitos humanos garantidos na 

Constituição Federal de 1988. 8. Situação que se diferencia - pela 

exclusividade da tese defensiva da insignificância da conduta - da julgada 

no RHC nº 59.656-MG, em que a Sexta Turma, por maioria, deu provimento 

ao recurso (este relator ficou vencido), por considerar que o pagamento 

do débito perante a companhia de água antes do oferecimento da 

denúncia extingue a punibilidade, mediante aplicação analógica do 

disposto nos arts. 34 da Lei nº 9.249/1995 e 9º da Lei nº 10.684/2003. 9. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no Habeas Corpus nº 308.536/MG 

(2014/0288879-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. j. 

24.05.2016, DJe 06.06.2016).

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG na 

pena do art. 155, § 4º, I do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes não há registro nos autos;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas ao crime;

 6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: de grau médio, tendo em vista que a água é um bem no 

qual não pode ser restituido;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem agravantes.

Atenuantes: Embora esteja presente a circunstâncias atenuante da 

confissão, DEIXO de reduzir a pena diante da vedação de redução aquém 

do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritivas de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

CUSTAS pelo réu.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) PROVIDÊNCIAS para a execução da multa;

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. ANTONIO VALDENIR 

CALIARE para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 9 URH’s. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório 

de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juína-MT, 07/08/2018

 VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 144356 Nr: 1316-29.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, EVANDO DE 

SOUZA SILVA, LETÍCIA ANDRESSA PACHECO, DAYANN SILVA DO 

NASCIMENTO, EZEQUIEL MOREIRA DE SOUZA, EDENILTON BALBINO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, ETEVALDO 

CLEVERSON CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Vistos,

Aportou no gabinete os autos sigilosos sob o código n. 150785, tratando 

de Termo de Colaboração Premiada entabulado entre o Ministério Público 

Estadual e Alexandro de Souza Silva, lastreada na Lei n. 12.850/13.

Consta à fl. 108/109 decisão da juíza em substituição legal homologando o 

aludido instrumento, oportunidade em que determinou a expedição de 

Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo o colaborador estiver preso.

Muito bem.

No caso dos autos, noto que o Termo de Colaboração homologado 

envolveu também o processo acima epigrafado de competência deste 

juízo, fazendo expressa referência, dentro outros aspectos, à aplicação 

do benefício de prisão domiciliar tão logo fosse homologado e, inclusive, 

com a fixação de regime semiaberto em caso de aplicação de pena.

Ante o exposto, e sem delongas, a fim dar efetividade àquela decisão 

homologatória, DETERMINO seja expedido o respectivo ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso, atualizando-se o 

B.N.M.P.

No mais, DEFIRO a cota ministerial de f. 1649. Para tanto, CITE-SE o 

acusado no endereço informado pelo representante do Ministério Público, 

em caso de novamente não ser encontrado, DETERMINO desde já a 

citação por hora certa, nos termos do art. 362 do CPP.

CIÊNCIA ao MP.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148841 Nr: 4411-67.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IRENE MENDES DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124570 Nr: 4121-57.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5789

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu JOSÉ DE OLIVEIRA, vulgo “ZEZIN” ou “ZOIÃO”, na pena 

do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106637 Nr: 897-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ISAIAS DA SILVA, como incurso, nas 

penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 3579-10.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado AMARILDO ALEXANDRE DE SOUZA, dos crimes a ele imputado.

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA 

na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Flavio Lemos Gil para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 10 URH. EXPEÇA-SE certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

P.I.C.

Juína/MT, 16/07/2018

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103768 Nr: 4318-80.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG na 

pena do art. 155, § 4º, I do Código Penal.Em observância as diretrizes dos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: 

reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.1º FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes não há registro nos 

autos;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e 

dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas ao crime; 6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: de grau médio, tendo em vista que a água é 

um bem no qual não pode ser restituido; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. 2ª FASEInexistem agravantes.Atenuantes: Embora 

esteja presente a circunstâncias atenuante da confissão, DEIXO de 

reduzir a pena diante da vedação de redução aquém do mínimo legal 

(Súmula 231 do STJ).3ª FASEInexistem causas de aumento ou de 

diminuição de pena.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime.A pena deverá ser cumprida em 

REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105397 Nr: 276-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE GONÇALVES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu KAIQUE GONÇALVES 

LOURENÇO, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 

9.503/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105397 Nr: 276-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE GONÇALVES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu KAIQUE GONÇALVES 

LOURENÇO, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 

9.503/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98691 Nr: 84-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 Vistos em correição,

Primeiramente, POSTERGO a análise do pedido de fl. 125-128 para o 

momento oportuno da audiência admonitória, razão pela qual 

DESENTRANHE-SE os referidos documentos e ENCARTE-SE no executivo 

de pena.

 No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se 

na íntegra as determinações nela contida.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110707 Nr: 2913-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANOLDO GUERIOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que este magistrado participará da “XVIII Jornada de 

Estudos do TJMT”, integrada ao Projeto “Judiciário em Movimento”, Gestão 

2019/2020 do TJMT, no período de 28 a 30 de novembro de 2019 (CIA n. 

0070702-27/2019), REDESIGNO a audiência para o dia 27/05/2020, às 

13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138311 Nr: 2230-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, DEBORA CRISTINE BARBOSA - OAB:26.671

 Intimação da advogada da parte ré para, no prazo legal apresentar as 

alegações de defesa, conforme determinado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-97.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:LUCIA HELENA 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES ZANARDO 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000349-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), para que, cientes, querendo, se manifeste acerca do 

cálculo do DAP id 28897289, no prazo comum de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000358-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), para que, cientes, querendo, se manifeste acerca do 

cálculo do DAP id 28298726, no prazo comum de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000864-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), para que, cientes, querendo, se manifeste acerca do 

cálculo do DAP id 28299419, no prazo comum de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001497-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), para que, cientes, querendo, se manifeste acerca do 

cálculo do DAP, id 28300345 no prazo comum de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA RAMOS OAB - SP344328 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da petição da parte requerida id. 28170651, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para ambas as partes, através dos advogados, acerca do 

retorno dos autos, e para manifestar, em 05(cinco) dias, o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação para ambas as partes, através dos advogados, acerca do 

retorno dos autos, e para manifestar, em 05(cinco) dias, o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOZINO ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

08/02/2019 às 12h40min. E sobre a decisão junto ao ID. 17196153.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000888-64.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ROSANGELA MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Intime-se a parte devedora para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000060-97.2020.8.11.0025 REQUERENTE: LUCIA HELENA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO 

PAN Vistos etc... Considerando que o pleito exordial diz respeito a 

desconto em folha de pagamento de empréstimo consignado, intime-se a 

parte autora para juntar aos autos holerite atualizado, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, tornem os autos 

conclusos como DECISÃO DE URGÊNCIA. Às providências. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BALBINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001313-28.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ BALBINO DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Intime-se a parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE RITTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE PEREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000481-24.2019.8.11.0025 REQUERENTE: JULIANE RITTER REQUERIDO: 

CLAUDIANE PEREIRA DUTRA VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 
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Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOZINO ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para ambas as partes, através dos advogados, acerca do 

retorno dos autos, e para manifestar, em 05(cinco) dias, o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000725-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JHONE ROSA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para ambas as partes, através dos advogados, acerca do 

retorno dos autos, e para manifestar, em 05(cinco) dias, o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001600-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BRAVO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOVEO PELIZARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001600-20.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: LEANDRO BRAVO FERREIRA EXECUTADO: CLODOVEO 

PELIZARIO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação 

monitória promovida por Leandro Bravo Ferreira em face de Clodoveo 

Pelizario da Silva, objetivando o recebimento do valor de R$ 2.370,00 (dois 

mil e trezentos e setenta reais), decorrentes de um cheque que teria sido 

emitido pelo requerido. Atermada a reclamação aduzida pelo requerente, 

procedida à citação do réu em 04/10/2019, via A.R. de Id 24816655, foi 

designada audiência de conciliação, tendo o réu se ausentado 

injustificadamente, o que acarretou na declaração da revelia com os 

reflexos dela decorrentes. Assim, ausente o requerido na audiência, 

deve-se aplicar o artigo 20 da Lei n° 9.099/95, o que implica dizer que a 

parte requerida deverá suportar os ônus de sua inércia, salvo se houver 

nos autos elementos capazes de infirmar as alegações exordiais. Pelo 

exposto, resta incontroverso o fato alegado na inicial, bem como o valor 

inadimplido de R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais), já que 

não foram contestadas tais afirmações e não existem provas ou indícios 

processuais que desautorizem a aplicação dos consectários lógicos da 

ausência de defesa constatada. Tratando-se de demanda cujas questões 

fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta evidente a 

inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade 

de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como 

corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de 

decidir diretamente a lide, nos termos do artigo 355, I, do NCPC, 

entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, 

analisando os autos, constata-se, com facilidade, que não se desincumbiu 

o requerido de infirmar a tese inicial, porque mesmo citado a se defender, 

manteve-se inerte, o que, a mingua de razões que façam arrefecer a 

veracidade das alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, o 

requerido é devedor do cheque apresentado aos autos. Assim sendo, a 

junção do material probatório, demonstrado por meio de documento, 

cheque Id. 23979483, comprova e deixa clara a veracidade das alegações 

do requerente.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE 

CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO 

PROVIDO. O prazo prescricional para mover ação de execução direta do 

credito se inicia a partir do vencimento da cédula de crédito rural e vence 

em três anos. Expirada a força executiva da cédula rural pignoratícia, 

inicia-se o prazo quinquenal para o manejo da ação de cobrança, por se 

tratar de dívida líquida constante de documento particular, de acordo com 

art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia leva à presunção relativa da veracidade 

dos fatos articulados na inicial, de modo que a ausência de resposta do 

réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o 

conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos. As 

provas carreadas pelo autor são suficientes para embasar o seu pedido, 

as quais, somadas à revelia do réu, autorizam a sua condenação. v.v.: O 

prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento público ou particular é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 

5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10243110015092001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais), 

com juros de mora e correção monetária a partir da citação. Sem custas a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). P.I.C. 

Juína-MT, 22 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 22 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000205-61.2017.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ANA MARIA ROHR EXECUTADO: GERALDO ROQUE 

JAKUBOSKI PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de execução de 

título extrajudicial (notas promissórias) intentada com a finalidade de 

materializar as notas promissórias exarada nos autos, e que, malgrado o 

longo tempo de tramitação, não encontrou seu desiderato, diante da 

incapacidade do autor/exequente de indicar bens passiveis de constrição, 

a fim de ultimar o processo expropriatório. Diante desse quadro fático, 

incide, ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo 

diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 
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ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pela própria credora, sobre o 

desconhecimento do endereço e de patrimônio da executada, EXTINGO A 

EXECUÇÃO, sem apreciação de mérito, nos termos da legislação de 

regência. Sem custas nem honorários. Juína-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 22 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE ABRAO CIGERZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA COSTA ALVES OAB - RJ102800 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001430-48.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: LUCI DE ABRAO CIGERZA REQUERIDO: COMPANHIA 

ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE Autos nº: 

1001430-48.2019.8.11.0025 PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com 

danos morais, em que a requerente alega, em síntese, que teve seu nome 

negativado, ao ter seus dados pessoais disponibilizados para realização 

de cadastro não autorizado na respectiva instituição requerida. A autora 

narra em sua inicial que na tentativa de realizar a compra de um veículo, 

ao direcionar a uma instituição financeira com desígnio de fazer um 

financiamento, este lhe fora negado em virtude de seu nome estar inscrito 

aos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, por uma conta na 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE-RJ, no valor de R$ 

47,37 (quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). Aduz que na 

tentativa de cessar a negativação indevida praticada em seu nome, 

acionou o PROCON de Juína, bem como entrou em contato com a 

requerida por e-mail, ainda assim, houve a manutenção de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

solução da lide é de singeleza impar, afinal, basta ler as informações 

lançadas na tela do sistema eletrônico do controle de serviços SPC e 

SERASA, para se constatar o preenchimento com dados de documentos 

pessoais da requerente, evidenciando a negativação indevida, vez que a 

requerente nunca fez residência ou domicílio no Estado supracitado, alega 

se quer conhecer o Estado do Rio de Janeiro. Quer por suas condições de 

fornecedores, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

quer pelo fato de serem os destinatários dos lucros da atividade 

empresarial que desempenham, o certo é que o requerido responde 

objetivamente pelos danos causados no exercício de seu mister, só se 

isentando da responsabilidade se demonstrarem a ausência de nexo de 

causalidade entre o ato e o dano sofrido, ou a culpa exclusiva da vítima, o 

que a meu sentir, a vítima não teve culpa, vez que foi lesada pela 

negativação indevida de seu nome. Nestes casos, há a incidência da 

chamada “teoria do risco profissional”, assim definida por Miguel Reale: 

“Pois bem, quando a estrutura ou natureza de um negócio jurídico – como 

o de transporte ou de trabalho, só para lembrar os exemplos mais 

conhecidos – implica a existência de riscos inerentes à atividade 

desenvolvida, impõe-se a responsabilidade objetiva de quem dela tira 

proveito, haja ou não culpa” (Instituições de Direito Civil, 3ª ed., ed. 

Forense, v. 3, pg. 507) E ainda que se argua ter sido a demandada vítima 

de possível erro no sistema, isso não serve a diminuir ou eximir suas 

responsabilidades, porque tais ocorrências compõem elemento de risco da 

atividade que desempenham, tendo em vista que gerou a negativação da 

requerente. Nessa ordem de ideias, está configurada a obrigação de 

indenizar, na medida em que a requerida, contribuiu com sua incúria para a 

ação ilícita que culminou no dano aqui reclamado, o qual, diga-se de 

passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua ocorrência. 

Posta a questão nesses termos, cabe, tão-somente, arbitrar o quantum 

indenizatório, o que deve ser feito de modo prudente e razoável, para não 

servir de estímulo à portentosa indústria de demandas que diariamente 

desembocam no Judiciário à procura de indenizações milionárias, e nem 

tampouco deixe de reprimir, sancionar, desaprovar a prática de 

comportamentos negligentes e danosos, perpetrados cotidianamente por 

aqueles que atuam no mercado consumidor. No caso em tela, atento às 

peculiaridades da situação e à situação econômica dos litigantes, entendo 

adequada a fixação do dano moral de montante indenizatório em R$ 

3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda à tipicidade da relação 

processual em debate. Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre o 

autor e a requerida, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito; (b) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização, por danos morais, os quais restam fixados no valor de R$ 

3.000,00, que se apresentam razoáveis e suficientes a ressarcir os 

prejuízos pessoais causados pela ação/negativação ilícita da instituição 

financeira, incidindo juros de mora e correção monetária nos termos do 

entendimento definido pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp 

nº 1.132.866/SP, ou seja, juros de mora desde a data do evento danoso, e 

correção monetária a partir da fixação do quantum indenizatório Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Juína/MT, 22 de janeiro de 2020. HALINE TURINO Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 22 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010071-42.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO PAULINO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO APARECIDO APOLINÁRIO FREITAS (TESTEMUNHA)

SAMUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)
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MIRIAM PEREIRA DA SILVA FREITAS (TESTEMUNHA)

EUVIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

EDILENE CARDOSO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010071-42.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: ROSANA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: JULIO PAULINO CORREA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de cumprimento de sentença, na qual aportou em petição Id 

26489050 anunciando a celebração de transação amigável, por meio da 

qual foram acordadas e cumpridas todas as obrigações impostas pelo 

título exequendo, tanto de fazer, quanto de indenizar. Realizada a 

transação e já assinalado pelas partes o cumprimento integral da 

obrigação, outro caminho não há senão homologar a composição e 

extinguir o procedimento executório, porque alcançado o seu objetivo. Já 

tendo decorrido o prazo estipulado no acordo para pagamento das 

prestações fixadas a titulo de ressarcimento, intime-se o credora/ofendida 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC e consigno que 

por se tratar de responsabilidade solidária o feito está quitado para a 

empresa do polo passivo da ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, com fulcro aos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Juína-MT, 22 de janeiro de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 22 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000710-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO OAB - MG174149 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE Av. 

Joaquim Cunha, 595, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 

1000710-60.2018.8.11.0011 APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 

FUNAJURIS CNPJ: 01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais a que foi condenado nos termos da sentença de 

Id. 21494843, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 589,29 

(quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 193,69 (cento e noventa e três reais 

e sessenta e nove centavos) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . MIRASSOL 

D'OESTE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) por meio da Ordem 

de Serviço n. 001/2020-CA OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000638-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RICARDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE Av. 

Joaquim Cunha, 595, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 

1000638-39.2019.8.11.0011 APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 

FUNAJURIS CNPJ: 01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais a que foi condenado nos termos da sentença de 

Id. 20918375, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

para recolhimento da guia de Custas, e R$ 145,20 para fins de guia de 

Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

MIRASSOL D'OESTE, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela 

Ordem de Serviço nº 001/2020-CA OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELEM ROMERO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000783-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): TATIELEM ROMERO MENDES REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de execução de sentença 

movida por TATIELEM ROMERO MENDES em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, a despeito de intimada para manifestar acerca do levantamento do 

alvará, a autora permaneceu silente, ao passo que o silêncio será 

interpretado como quitação (id nº 25948703). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No caso dos 

autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 
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art. 925, estes últimos do CPC. Deixo de condenar a requerida em custas 

processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência à 

pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001785-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO PINTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001785-03.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELESTINO PINTO RIBEIRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 27842075, de 

modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada, fixando a 

multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, limitada ao valor anual de 

12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar enriquecimento sem causa 

conforme entendimento jurisprudencial[1]. Após o benefício implantado, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001217-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001217-21.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA RÉU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Autos nº 1001217-21.2018.8.11.0011 Vistos. 

Considerando o teor da certidão de id. 26830951, INTIME-SE o requerente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito MIRASSOL D'OESTE, 4 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001217-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001217-21.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA RÉU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Autos nº 1001217-21.2018.8.11.0011 Vistos. 

Considerando o teor da certidão de id. 26830951, INTIME-SE o requerente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito MIRASSOL D'OESTE, 4 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001217-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001217-21.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA RÉU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Autos nº 1001217-21.2018.8.11.0011 Vistos. 

Considerando o teor da certidão de id. 26830951, INTIME-SE o requerente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito MIRASSOL D'OESTE, 4 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001217-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001217-21.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA RÉU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Autos nº 1001217-21.2018.8.11.0011 Vistos. 

Considerando o teor da certidão de id. 26830951, INTIME-SE o requerente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2019. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito MIRASSOL D'OESTE, 4 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001551-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIANA MOTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001551-55.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA JULIANA MOTA DA SILVA EXECUTADO: CARLOS 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 28178442, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004051-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERI BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003747-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004075-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CELESTINA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002611-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002850-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI CABRIOTTI DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001798-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BARBOSA SILVESTRE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001798-02.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANDREZA BARBOSA SILVESTRE SOUZA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por ANDREZA BARBOSA 

SILVESTRE SOUZA em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de 

não possuir mais condições de trabalhar, necessitando assim, de 

percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela 

convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez. A inicial 

veio instruída com os documentos de id nº 20703851/20703988. Recebida 

a inicial em id nº 20732347, fora determinada a citação da demandada, 

além de realização de perícia médica, com o indeferimento da tutela 

antecipada. Devidamente citada, a Autarquia demandada apresentou 

contestação em id nº 21838036, entretanto, considerando que o arquivo 

apresentou um erro, fora dada decisão em id nº 22085642, sendo 

aportada nova contestação em id nº 22163292. Impugnação à 

contestação aportada em id nº 22354427. Perícia médica incrustada em id 

nº 26476932. A requerente manifestou-se sobre o laudo pericial em id nº 

26820194, ao passo que a demandada, ainda que intimada, deixou 

transcorrer o prazo a tanto. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão 

encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

20703964, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando detidamente o laudo pericial encartado em id nº 

26476930, aferem-se as informações: “(...) Está portadora de transtorno 
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mental; transtorno psiquiátrico e do sistema nervoso central (...) total (...) 

temporário (...) prazo estimado de 24 meses (...) Apresenta quadro de 

transtorno psiquiátrico flutuante associado a transtorno do sistema 

nervoso central, configurando incapacidade de caráter total e temporária 

(...)”. Vale registrar que, em que pese a autora requerer a total 

procedência dos pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor 

só se encontra incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado 

profissionalmente, não merece guarida o pleito de aposentadoria por 

invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para 

obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial 

procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). No que tange ao pleito de tutela 

antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 

do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 
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contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de ANDREZA 

BARBOSA SILVESTRE SOUZA, no valor legal, a partir da data da 

cessação indevida, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a 

reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de 

juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, 

“a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003449-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANIA JOSE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003449-69.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): HOSANIA JOSE DE PAULA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 27850008, de 

modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada, fixando a 

multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, limitada ao valor anual de 

12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar enriquecimento sem causa 
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conforme entendimento jurisprudencial[1]. Após o benefício implantado, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001680-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001680-60.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SILVANA DE SOUZA GOMES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

27848235, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 

emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, 

limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial[1]. 

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 239677 Nr: 2658-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adejunior Viana de Alencar, Luziana Almeida de Souza, 

José Laeres Neiming, Zeneide Sales Feitosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União, Madeireira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 (...)À luz do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito em face da PROCEDÊNCIA do pedido (art. 487, I, do Código de 

Processo Civil) para determinar o levantamento da constrição judicial 

incidente sobre o bem objeto da presente ação.Condeno a embargada 

MADEIREIRA PEREIRA NUNES LTDA. ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários devidos 

ao advogado da embargante, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil.Translade cópia desta sentença para o processo em 

apenso de Código 212883.ISENTO a UNIÃO de custas e demais despesas 

processuais, a teor do que dispõe o art. 39 da Lei n.° 6.830/80.Preclusas 

as vias recursais, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 

20 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25599 Nr: 55-91.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Inácia Natividade Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 326/327, INTIME-SE a exequente para 

informar se houve ou não o pagamento da RPV expedida, em 15 (quinze) 

dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

No mais, DEFIRO in tontum o derradeiro pleito da requerente de fls. 

319/319-v, de modo que DETERMINO à requerida que proceda com a 

implantação da pensão vitalícia de 2/3 do salário mínimo em favor da 

requerente, nos exatos moldes do decisum estampado às fls. 166/181, 

ratificada em segundo grau de jurisdição às fls. 258/267.

Para tanto, CONCEDO à requerida o prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

prejuízo de responsabilização.

Após o transcurso do prazo supra estipulado, devolvam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25738 Nr: 297-50.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, MARILIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A, 

Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 (...)Nessa toada, preenchidos os requisitos do art. 833 do CPC, DEFIRO o 

pedido de fls. 221/230, de modo que DETERMINO o desbloqueio do valor 

de R$ 8.143,53 (oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e três 

centavos) da conta da executada, com urgência.Em seguida, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tendo em vista que não foram encontrados outros valores 

penhoráveis.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.AS PROVIDENCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259690 Nr: 1695-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPF, EdJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, Renato César Martins Cunha - OAB:12.079, 

Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, CITE-SE/INTIME-SE as demais herdeiras do de cujus, cujas 

qualificações e endereços estão acostados no petitório de fl. 353, para, 

querendo, se manifestem acerca do pleito de retificação objeto dos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Após, devidamente certificados, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Parquet para 

apreciação e manifestação, igualmente no prazo de 15 (quinze) dais.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262049 Nr: 2667-16.2018.811.0011
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 4570-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Cesar Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso a penhora reste infrutífera, INITME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 219118 Nr: 3454-84.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Quitéria Oliveira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:195420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n . 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003834-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA FRANCELINA AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003825-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE FERREIRA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003719-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004000-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003306-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003306-80.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALEXANDRE SILVERIO DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO 
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NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Concessão de Auxílio Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por ALEXANDRE SILVERIO DA 

SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 22955168/22955182. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da 

parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada. Explico. No caso judicializado, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e pareceres médicos de 

ID nº 22955181, verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar 

das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. Já no que se 

refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que sumariamente 

demonstrada, eis que o autor já recebeu benefício previdenciário pela via 

administrativa, sendo cessado no mês de fevereiro do corrente ano. 

Dessa forma, sob a ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora 

merece a restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 

59 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já 

expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de 

demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, 

igualmente, o receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 19 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004076-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004076-73.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE MARTINS DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De pronto, anoto que, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao 

Recurso Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral 

reconhecida, em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia 

a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de benefício previdenciário. 

Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o relator, 

Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não 

fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. Isso posto, 

considerando que não há nos autos cópia do indeferimento administrativo 

do benefício pleiteado, determino que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar no processo cópia da decisão que 

indeferiu o benefício pleiteado, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado 

e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME CRUZ BALEEIRO (REQUERIDO)

 

Autos n.º 1000045-73.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão com pedido liminar. Em tempo o autor pugnou pela remessa do 

feito para a Comarca de Cáceres/MT, pois protocolado equivocadamente. 

Portanto, em proveito dos atos processuais, procedam-se com a remessa 

para a Comarca competente, grafando as nossas homenagens de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C.A.F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001144-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor para manifestar sobre o prosseguimento do feito. Mirassol 

d'Oeste/MT, 23 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor para que se manifeste acerca do prosseguimento no prazo 

legal. Mirassol d'Oeste/MT, 23 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003824-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003836-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003875-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003307-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 13:00 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003555-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 13:15 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003283-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 13:30 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003284-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 13:45 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002490-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERCULANO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 14:00 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001747-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 14:15 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003796-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA MARIA DE LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 14:30 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003242-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CARDOSO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 05/03/2020, 

às 14:45 horas, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte autora 

para que compareça à pericia designada munida dos seguintes itens: 

medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 99506 Nr: 453-33.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Caetano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.
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Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72626 Nr: 757-66.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Masao Koshima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASAO KOSHIMA, Cpf: 00362751153, 

brasileiro(a), casado(a), do comercio. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o executado Masao koshima de que foi efetuado 

penhora on-line, conforme determinado no despacho de fls.97, abaixo 

transcrito, e documentos de fls. 98/100.

Despacho/Decisão: Código n.º 72626Aqui se tem ação de execução 

fiscal. Tendo em vista as diversas diligências infrutíferas para buscar o 

adimplemento do débito, a parte exequente pugnou pela realização de 

penhora ‘online’ por meio do Sistema BACENJUD.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Defiro o pedido da exequente e, com fulcro no 

artigo 854 do Código de Processo Civil, determino que se proceda com 

uma tentativa de penhora online no valor de R$ 2.780,43 (dois mil e 

setecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) em eventuais 

contas ou aplicações financeiras da parte executada sob CPF n. 

003.627.511-53, por meio do Sistema BACENJUD.Assinalo que, em sendo 

frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada para que 

se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do 

Código de Processo Civil.De outro vértice, deverá o exequente ser 

intimado para se manifestar em prosseguimento.Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de agosto de 2019.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deborah Giovana de 

Andrade, digitei.

Mirassol D'oeste, 20 de janeiro de 2020

Sônia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104187 Nr: 1085-59.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSA, GdSA, GdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da R. Decisão de fls. 235, cujo teor 

transcrevo:"Código 104187. Aportou-se aos autos petição dos 

exequentes requerendo a instauração de Inquérito Policial por abandono 

material em face do executado, bem como a inclusão do executado no rol 

de inadimplentes. Pois bem. Preliminarmente, no que diz respeito ao pedido 

de instauração de Inquérito Policial, indefiro-o tendo em vista que os 

exequentes deverão utilizar a via adequada para tal pedido. Ademais, com 

fulcro no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

inclusão do nome do executado Ademilson Alves nos cadastros de 

inadimplentes, devendo a Secretaria Judicial expedir ofício ao Serasa e 

SPC. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2019.

 Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23902 Nr: 1207-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal 3 Rios Turismo e Hotelaria Ltda, 

Wanderlei Walmor Schroder, Jane Terezinha Londero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 entimar o advogado do autor para que se manifeste sobre certidão da fls. 

224, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 28269087. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 23 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS ANTONIO LEME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o cumprimento da diligência 

deferida pela R. Decisão de Id. 27653422 e juntadas ao Id. 28313861, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 23 de 

janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 78604 Nr: 1951-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda de Barros Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:26.992-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:OAB/MT 26.417-A, Osmar 

da Silva Monteiro Júnior - OAB:7670

 (...)Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

VANILDA DE BARROS ARAÚJO em face da ausência dos requisitos 

legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.SEM CUSTAS nesta 

fase processual, nos termos do art. 54 da Lei n.° 9.099/99.Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO e decorrido o prazo, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 273345 Nr: 3575-39.2019.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Maicon Silva Hupp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

Edmilson Rosa de Oliveira - OAB:2661

 .Em primeiro momento, verifico que não há falar-se em nulidade da 

expedição do mandado de prisão preventiva na operação denominada 

“Mickey Mouse”, isso porque a decisão foi calcada em fatos concretos 

que ocorreram na cidade, bem como em denúncias apresentadas e 

relatório investigativo da polícia civil, não havendo até o momento qualquer 

fato que macule as investigações realizadas.Quanto ao tempo para a 

realização da audiência de custódia, verifico que o réu se encontrava 

hospitalizado e somente aportou notícia de que entrou na cadeia pública 

deste juízo na data de 27/11/2019, conforme fl. 103. Na data de 

29/11/2019 foi marcada a mencionada audiência, com as devidas 

justificativas apresentadas pelo magistrado substituto dessa vara. 

Ressalto que esta magistrada retornou de licença médica nesta data de 

hoje e no mesmo dia providenciou a realização da mencionada audiência. 

Não havendo falar-se em atraso injustificado.Quanto à alegação de que o 

réu foi vítima de crime de tentativa de homicídio e por esta razão deveria 

ser colocado em liberdade, por ter agido albergado pela lei, verifico que a 

matéria se confunde com o mérito da ação penal, não podendo, portanto, 

ser analisada neste momento.Não há fatos novos trazidos pela defesa 

após a decretação de prisão preventiva e permanecem hígidos os motivos 

decretadores da prisão preventiva do réu, não havendo falar-se em 

atraso injustificado do andamento processual, razão pela qual indefiro o 

pedido de liberdade formulado pela defesa e ratifico as razões já expostas 

para a manutenção da prisão cautelar em ambas as ações penais. 

Oficie-se ao diretor do estabelecimento prisional para que providencie o 

retorno médico do acusado com os médicos solicitantes. Saem os 

presentes intimados, inclusive o diretor do estabelecimento prisional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273345 Nr: 3575-39.2019.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Maicon Silva Hupp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

Edmilson Rosa de Oliveira - OAB:2661

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, em cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c o Provimento 52/2017-CGJ, impulsiono os presentes autos 

aos advogados dos acusados, a fim de de apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267204 Nr: 487-90.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON JOSÉ PINTO, Cpf: 

02601454164, Rg: 1749014-6, Filiação: Nilza José Pinto, data de 

nascimento: 28/01/1987, brasileiro(a), natural de Três Lagoas-MS, 

convivente, servente de pedreiro / pintor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: DECISÃO Vistos etc.Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em desfavor de Maycon José Pinto.O réu não foi 

localizado para citação, pelo que o Ministério Público requereu sua citação 

por edital, uma vez que foram frustradas as tentativas de citação 

pessoal.Desta forma, defiro a citação por edital requestada.Transcorrido o 

prazo para manifestação, vistas ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 21 de janeiro de 2020

Luiz Flávio dos Reis Lemes Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para:CONDENAR Márcio dos Santos Chaves, como incurso nas sanções 

previstas nos artigos 129, §9º, do Código Penal com as implicações da Lei 

n. 11.340/06, art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

artigos 330 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal;ABSOLVER Márcio dos Santos Chaves da imputação da prática do 

delito descrito no art. 329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, II 

e VII do CPP.Do concurso de crimes somando-se as penas impostas, 

motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos, 03 (três) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com o pagamento de 114 

(cento e quatorze) dias-multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir 

veículo automotor.Condeno o acusado ao pagamento das custas 

processuais. VALOR DO DIA-MULTAEm razão da ausência de 

informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no 

valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.REGIME 

INICIAL FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o 

mais adequado à hipótese, haja vista a reincidência do condenado. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITODeixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do acusado não preencher 

os requisitos legais, haja vista a prática de crime com violência a pessoa, 

bem como a reincidência do condenado, pela mesma razão, inaplicável a 

suspensão condicional da pena. , SUSPENDO o direito do acusado de 

dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano, oficie-se ao Detran/MT 

comunicando.Ressalvo que a conversão por pena restritiva de direito 

somente é possível em relação a pena restritiva de liberdade. Assim, a 

pena acessória de proibição do direito de dirigir veículo automotor resta 

intacta conforme fixada.BENS APREENDIDOSNão houve bens 

apreendidos. DA COMUNICAÇÃO DA VÍTIMA Intime-se a vítima, através de 

sua representante legal, acerca da presente sentença, em conformidade 

com a forma do art. 201, §§ 2º e 3 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER o acusado JOSIAS VALÉRIO DOS REIS pela 
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prática do crime art. 213 do Código Penal, nos termos art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. P.R.I.C. Sem custas e sem honorários na 

forma da lei.Encaminhe-se cópia destes autos ao Ministério Público, bem 

como à Autoridade Policial para que apurem os atos praticados pela vítima, 

bem como os atos informados, às fls. 347/357, pelo advogado do 

acusado. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 140794 Nr: 3654-96.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Silva Pereira, Alfeu Mussolini 

Junior, Marcelo Mendes Alves, Gedeon Costa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565, Defensor Público de Mirassol D´Oeste - OAB:

 SENTENÇA

Visto, etc.

Trata-se de ação penal em desfavor de Maycon Douglas Silva Pereira, 

Alfeu Mussolini Junior, Gedeon Costa de Souza e Marcelo Mendes Alves.

 Os autos foram sentenciados, às fls. 354/362, oportunidade em que 

Maycon Douglas foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) 

meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A defesa do acusado Maycon Douglas Silva Pereira, à fl. 457, bem como o 

Ministério Público, às fls. 468/469, pugnaram pelo reconhecimento da 

prescrição retroativa em relação ao condenado.

É o relatório. Decido.

 De acordo com a Súmula 146 do STF o prazo da prescrição da pretensão 

punitiva é calculado com base na pena aplicada na sentença.

Cumpre destacar inicialmente que à época dos fatos, o denunciado 

Maycon Douglas era menor de 21 (vinte e um) anos, cabendo a redução 

do prazo prescricional pela metade, conforme disposição do art. 115, do 

Código Penal.

 Nesses termos, o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, estabelece que o 

prazo prescricional a ser aplicado ao caso em análise é de 08 (oito) anos, 

haja vista que a pena sendo superior a 02 (dois) anos, não excedeu 04 

(quatro) anos.

 Assim, da data do recebimento da denúncia em 15.06.2012, sendo a 

última causa interruptiva do prazo prescricional, e a prolação da sentença, 

publicada em 16.12.2016, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

 Portanto, sendo aplicada a descrição do artigo 109, IV, c/c 115, ambos do 

Código Penal, o feito foi atingido pela prescrição em 14.06.2016.

 Dessa forma, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao 

denunciado Maycon Douglas Silva Pereira, é medida que se impõe.

 Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado MAYCON 

DOUGLAS SILVA PEREIRA, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c os 

artigos 109, inciso IV, art. 115 e art. 110, §1°, todos do Código Penal.

Proceda-se com as comunicações de estilo.

 P.R.I.

Em relação aos demais condenados, cumpra-se as determinações 

pendentes no feito.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 518-13.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo da Silva Mazalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Considerando a petição juntada pela defesa à fl. 63, bem como a 

manifestação favorável do Ministério Público à fl. 64, acolho a justificativa 

apresentada pelo réu para os devidos fins.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Tendo em vista a certidão retro, recebo o recurso interposto, nos termos 

do artigo 597 do CPP, no efeito suspensivo e devolutivo.

Dê-se vistas dos autos à Defesa para que apresente as contrarrazões no 

prazo de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000885-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ESTANISLAU VISSOVATTI KANIESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLIZE SCHERER DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1000885-86.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

RONALDO ESTANISLAU VISSOVATTI KANIESKI REU: VANDERLIZE 

SCHERER DA SILVA Sentença. Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória 

de alienação parental proposta por Ronaldo Estanislau Vissovatti Kaniesk 

em desfavor de Vanderlize Scherer da Silva. Decisão de Id. 21917661 

postergando a análise da tutela por ocasião da solenidade designada à fl. 

59 dos autos do processo conexo, qual seja, Ação de Regulamentação de 

Guarda Compartilhada e Convivência de n. 1482-09.2018.811.0086 - 

Código n. 115283, em trâmite nesta 1ª Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. De elementar conhecimento que, no caso de 

procedência da ação autônoma ou incidental de alienação parental, 

conforme prevê o artigo 6º da Lei n. 12.318/2010, o juiz poderá a) declarar 

a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; b) ampliar o 

regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; c) estipular 

multa ao alienador; d) determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; e) determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão; f) determinar a fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; e, g) declarar a suspensão da 

autoridade parental. Em consulta realizada junto ao Sistema Apolo, 

verifica-se que, nos autos da ação conexa de n. 1482-09.2018.811.0086 - 

Código n. 115283, na audiência realizada no dia 29.10.2019, as partes 

entabularam acordo, devidamente homologado, no qual consta 

expressamente a ciência das partes quanto à possibilidade de perda do 

objeto da presente demanda (anexa). Por prudência, intime-se a parte 

autora para em 15 dias informar se tem interesse na continuidade do feito, 

sendo que em caso de inércia será considerada a perda do objeto da 

demanda. Cumpra-se Nova Mutum/MT, 21 de janeiro de 2020. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002062-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PLAIN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos artigos 

350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no prazo de 15 

(quinze) dias. Nova Mutum,23 de janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002909-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOS MUTUM LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO AUGUSTO CIVALSCI COSTA (EXECUTADO)

IDU COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Exequente, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da certidão de ID. 22421691, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,23 de janeiro de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000932-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E CONVENIENCIA 29 LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDRESSA MARIELLE FONTANA (EXECUTADO)

ISABELLY ELOISE FONTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Exequente, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da certidão de ID. . 22900373, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,23 de janeiro de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001440-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos artigos 

350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no prazo de 15 

(quinze) dias. Nova Mutum,23 de janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (EXEQUENTE)

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte autora a 

dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Nova Mutum,23 de janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN 

Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001146-51.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001146-51.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2407-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 2050-74.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (antiga "vivo")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Luciano Luís 
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Brescovici - OAB:6814-B/MT, Miriam Gonçalves Barbosa - 

OAB:11795/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.255 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para 

que se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo 

Executado nas fls. 335/341, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81596 Nr: 4391-63.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:MT 11.208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação a Execução 

de Sentença proposta pela INSS em desfavor de José Antônio da Silva, 

para fins de:LIMITAR a incidência das astreintes à quantia de R$ 10.000,00 

(dez e mil reais), com juros e correção monetária a partir da sentença, 

observando a previsão do artigo 1-F da Lei n° 9.494/97.Ante a 

sucumbência maior condeno o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais em favor do INSS em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), ante a apresentação de impugnação à execução de sentença 

apresentada.Intime-se o requerido para no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar nos autos os cálculos dos valores entendidos, consoante ao 

determinado as fls. 94.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116679 Nr: 2183-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdO, MdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

para fins de:a) DECLARAR reconhecida a paternidade de DARIO DE LIMA 

SOUZA em relação a JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA, para determinar que se 

proceda à retificação do registro de nascimento do Investigante, 

acrescentando o patronímico paterno “SOUZA” ao seu nome e incluindo o 

nome do requerido como pai, bem como o nome dos avós paternos, com 

as advertências contidas no art. 5o, da Lei nº 8.560/92. b)CONDENAR o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia ao menor João Lucas de 

Oliveira no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente. 

c)Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos art. 487, I, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

oficie-se ao cartório competente para que proceda a averbação na forma 

do artigo 29, §1º, alínea “b”, da Lei 6.015/73, acrescentando o patronímico 

do requerido, bem como a inclusão do Requerido e avós paternos, sendo 

que o Requerente doravante chamar-se-á JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA 

SOUZA.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais no importe de 10% (dez) por cento do valor da causa, 

contudo, suspendo a exigibilidade da condenação, a teor do art. 98, § 3°, 

do Manual de Processo Civil, pois defiro o benefício da justiça gratuita ao 

requerido. Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.Nova Mutum/MT, 

22 de Janeiro de 2020.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103211 Nr: 2257-58.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINO BENEDITO DE ALMEIDA, LUCIANO 

SOBRINHO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Pinheiro Jr. - OAB:SP 71.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte requerente, para que 

fique ciente das correspondências devolvidas às fls. 68, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93650 Nr: 2247-48.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Castagna Massafra - Me, Rosane Castagna 

Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A, Yara Brasil 

Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tetilla Moreira Gewehr 

- OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Fronchetti - OAB:RS 

/ 25.819, Alessandra Francisco de Melo Franco - OAB:SP 179.209, 

Andressa Da Cunha Gudde - OAB:RS / 71.525, Marina de Almeida 

Hoff - OAB:RS / 102.077, Mauricio Ayres Ramos - OAB:RS / 64.015, 

Mauricio Marques Sbeghen - OAB:RS / 62.175, Sabrina Guerra Lima 

- OAB:SP / 221478, Tatiana Beatriz de Ataydes - OAB:RS / 81.069, 

Tatiane Gonçalves Coronel Silva - OAB:RS / 90.867

 Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

362/364 por Bungue Fertilizantes S.A., ora Embargante, sob o argumento 

de que a decisão à fl. 357 padeceria de omissão.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade.

Aduz a parte Embargante, em síntese, que a referida decisão fora omissa, 

porquanto deixou de conceder prazo para apresentação de memorais 

finais.

De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que ocorreu 

omissão, sendo assim, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sucessivamente, na forma do artigo 364 do Código de 

Processo Civil, apresentem os pertinentes memoriais finais, iniciando-se 

pela parte Autora.

Por fim, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43157 Nr: 2583-96.2009.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcides de Siqueira Barros, Ana 

Peruche Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Pedro R. 

Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Maria Boracini Carfan 

- OAB:229748/SP, Valdecir Carfan - OAB:103987/SP

 (...) Decido.Em que pese a petição inicial tenha sido protocolada em 

20.08.2009, o Provimento 09/2017da CGJ/MT estabeleceu a necessidade 
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de Certidão Para Fins de Usucapião nessas ações, assim, em 

consonância com tal dispositivo legal, converto a demanda em diligência 

para que seja providenciado pela parte autora a respectiva 

certidão.Verifico, ainda, que mesmo intimado não há manifestação do 

Estado de Mato Grosso e dos municípios de Nova Mutum/MT e Santa Rita 

do Trivelato/MT, devendo ser efetuada imediatamente a intimação das 

fazendas municipais novamente para manifestação e, após a certidão de 

usucapião, proceda-se a intimação da Fazenda Estadual para 

manifestação, de acordo com o provimento da CGJ/MT.O Ministério Público 

já manifestou desinteresse no feito.Após as diligências, nova 

conclusão.Intime-se a parte autora.Cumpra-se.Nova Mutum, 22 de janeiro 

de 2020.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 3468-13.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A, Bunge Alimentos 

S/A, Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona, Carli Roselei Ferst 

Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Thiago Affonso Diel - OAB:19.144 / MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 166, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53866 Nr: 1366-13.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls 63, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49148 Nr: 232-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIQdBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Processo n. 232-82.2011.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

Diante do pedido de suspensão requerido pela parte Executada, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do delineado às fls. 86/87.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99423 Nr: 5961-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiana Orsi - OAB:25337/MT

 Processo n. 5961-16.2016.811.0086. L. Apolo 10377.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Cirilo Wanderlei Ferst.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 78/88, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 78/88 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Deixo de determinar à expedição de ofício para baixa da restrição via 

SERASAJUD, tendo em vista que não foi efetuada a restrição nos órgãos 

de proteção ao crédito.

 Com relação à penhora, descrita na cláusula décima oitava, em seu item II, 

DEFIRO expedindo a secretaria o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108076 Nr: 4974-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiana Orsi - OAB:25337/MT

 Processo n. 4974-43.2017.811.0086. L. Apolo 10377.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Cirilo Wanderlei Ferst.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 66/76, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 66/76 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

Ante ao bloqueio de valores às fls. 54/56, diga o Executado e o Exequente 

em 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito.
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 Deixo de determinar à expedição de ofício para baixa da restrição via 

SERASAJUD, tendo em vista que não foi efetuada a restrição nos órgãos 

de proteção ao crédito.

 Com relação à penhora, descrita na cláusula décima oitava, em seu item II, 

DEFIRO expedindo a secretaria o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82692 Nr: 586-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 e 6530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Processo n. 586-68.2015.811.0086 L. Apolo 10466.

Sentença.

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimentos s/a (Banco Real) em desfavor de Dorival de 

Andrade.

 Com o regular trâmite da demanda às fls. 70 as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, 

postulando expressamente pela extinção da presente demanda.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 70 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Deixo de promover a baixa do bloqueio judicial via RENAJUD, tendo em 

vista que não foi efetuada qualquer restrição do veículo objeto dos autos.

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo, 

respeitando o artigo 90, § 3°, do Código de Processo Civil, somente para 

custas finais.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000998-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

JERRI VANI GUIZZO OAB - 930.772.629-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. D. O. D. P. -. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA SMAHA DAMIAO OAB - PR54175 (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000998-40.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, ID: 28321448, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115374 Nr: 1521-06.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Coelho Cunha - 

OAB:MT 10.445, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo para intimar a 

parte requerida na pessoa do seu procurador, acerca da decisão de fl. 

141, a qual passo a transcrever: "(...) No mais, indefiro o pedido de carga 

dos autos para cópia, uma vez que a procuração e substabelecimento de 

fls. 137/138 se tratam de cópias, de modo que determino a intimação do 

causídico peticionante para juntar o original, no prazo de 05 (cinco) dias. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115442 Nr: 1552-26.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Eloi Moacir Faccio, 

Salete Cossetim Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:

 Vistos.

Ante o disposto no artigo 272, § 2°, do Código de Processo Civil, o qual 

determina que a publicação de intimação dos advogados no Diário Oficial 

conste o nome das partes, de seus advogados, com o respectivo número 

de inscrição na OAB, verifico que a intimação do causídico do embargado 

realizada às fls. 135 não obedeceu aos ditames legais.

Sendo assim, declaro a nulidade da intimação certificada às fls. 135 e da 

certidão do decurso de prazo de fls. 136.

Portanto, proceda-se à retificação do cadastro do advogado do Banco do 

Brasil nestes autos, incluindo-se o número de sua inscrição na OAB e, 

após, proceda-se à nova intimação para apresentar impugnação aos 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que 

porventura desejar produzir, além de manifestar-se expressamente sobre 

a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 920, inciso I, do CPC.

Por fim, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado ou designação de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84973 Nr: 1936-91.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Elio Pellenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O autor AFONSO ELIO PELLENZ promove ação previdenciária 

para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados 

nos autos. Aduz o requerente que teria atingido 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição, mas que a autarquia previdenciária teria indeferido seu 

pedido na esfera administrativa, motivo pelo qual trouxe a questão à 

apreciação judicial. Menciona que teria trabalhado alguns períodos com 

vínculo de trabalho em sua CTPS e outros períodos sem vínculo, como 
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trabalhador rural, na qualidade de segurado especial. Requereu a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria por 

tempo de contribuição e, a implantação do benefício previdenciário como 

antecipação de tutela. Trouxe anexos à petição inicial os documentos de 

fls. 18/108. Recebida a peça vestibular às fls. 109 e indeferido o pedido de 

antecipação de tutela, foi designada audiência instrutória e a citação do 

polo passivo. É o relatório. Fundamento e decido. Ante todo o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a lide proposta pelo autor AFONSO ELIO PELLENZ, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em virtude 

da sucumbência integral, condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, entretanto, tais 

obrigações permanecerão sob condição suspensiva pelo prazo de 05 

(cinco) anos, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98, § 3°, do CPC. Tendo em vista que a Fazenda Pública 

sagrou-se vencedora, a sentença não está sujeita ao reexame 

necessário. Após certificado o trânsito em julgado, proceda-se à remessa 

dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 Vistos.

Considerando as informações de fl. 982, no sentido de que o agravo de 

instrumento de nº 1008951-56.811.0000 foi arquivado equivocadamente, 

suspendo a audiência anteriormente designada até o julgamento do mérito 

do referido agravo.

 Aportando aos autos o acórdão do mérito do referido agravo, retornem os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88915 Nr: 4340-18.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA em face de HUGO HENRIQUE GARCIA, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor dos honorários de 

sucumbência.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para constar procedimento 

de Cumprimento de Sentença, bem como para exclusão do nome do 

requerido Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia s.a, 

mantendo-se como exequente Renato Chagas Corrêa da Silva.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102223 Nr: 1594-12.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a lide proposta pelo autor 

JOÃO FERREIRA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em virtude da sucumbência integral, condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento 

dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil, entretanto, tais obrigações permanecerão sob condição 

suspensiva pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante o deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3°, do 

CPC.Tendo em vista que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora, a 

sentença não está sujeita ao reexame necessário.Após certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se à remessa dos autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79321 Nr: 2537-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa 

apresentado pelo causídico LUIS FELIPE LAMMEL, em face dos 

executados LEONARDO ALBERTO DELLA MEA e CRISTIANE DA COSTA 

DELLA MEA, todos já qualificados nos autos.

O exequente informou às fls. 378 que os executados teriam adimplido 

integralmente o débito e que restaria pendente apenas a liberação de uma 

quantia em dinheiro bloqueada nestes autos. Ainda, requereu que após a 

liberação da importância, fosse o cumprimento de sentença extinto.

Às fls. 64, o exequente manifestou pela desistência deste cumprimento de 

sentença, postulando pela extinção do feito, dispensando as custas 

processuais e honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Evidenciado pagamento da quantia pleiteada, conforme informado pelo 

exequente, proceda-se à liberação da quantia bloqueada às fls. 375 e 

vinculada às fls. 376, com a posterior transferência para a conta bancária 

indicada às fls. 378.

Sendo assim, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

No mais, considerando que não foi apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, não há que se falar em condenação em 

honorários advocatícios sucumbenciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 4537-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Cordeiro, Gertrudes Naidek 

Cordeiro, José Vanderlei Cordeiro, João Orlei Cordeiro, Marli Aparecida 

Cordeiro Nascimento, Guiomar Gonçalves do Nascimento, Roberto 

Cordeiro de Oliveira, Sebastião Cordeiro de Oliveira, Antenor Cordeiro de 

Oliveira, Maria Lucia Cordeiro, Elizete Batista da Cunha, Rosmari da Silva 

Kurek Cordeiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Poletto - 

OAB:MT 19.740, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Poletto - 

OAB:MT 19.740, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

De proêmio, recebo a retificação das primeiras declarações apresentada 

às fls. 148/154, juntamente com os documentos de fls. 155/159.

No mais, verificando que a inventariante trouxe aos autos cópia do 

documento de identidade do de cujus às fls. 145, proceda-se ao 

cumprimento integral da decisão de fls. 143, abrindo-se vistas à UNIÃO 

para manifestar interesse no feito.

Em seguida, intime-se a inventariante para trazer aos autos os 

documentos indicados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, às fls. 146, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, ante a inclusão de herdeiro menor incapaz por representação de 

seu genitor falecido, abra-se vistas ao Ministério Público.

Ato contínuo, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78378 Nr: 1746-65.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lamara Helena de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:MT 18.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB:15401-MT

 Vistos.

Em juízo de retratação, conforme disposto no artigo 485, § 7º, do Código 

de Processo Civil, mantenho a sentença recorrida de fls. 504/505, por 

seus próprios fundamentos.

No mais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85150 Nr: 2032-09.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soeli Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Procuradoria da União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, intimem-se as 

partes, cientificando-as sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 3032-44.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerida ELIANA PEREIRA DE ARAÚJO VIANA foi 

citada por edital e a Defensoria Pública informou impossibilidade de 

atuação em seu favor, considerando que já patrocina os interesses do 

polo ativo, nomeio como curadora especial a Dra. Thamires Hohenberger 

Mafissoni OAB/MT 18.783, para patrocinar os interesses da requerida até 

o deslinde do feito.

Fixo como honorários advocatícios a quantia de R$ 3.714,06 (três mil, 

setecentos e catorze reais e seis centavos).

Intime-se a causídica nomeada para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo, 

tornando os autos conclusos em seguida.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54969 Nr: 2446-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Falcon Consultoria Gerencial Serviços e Vigil, 

Christian Zairo Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 Vistos.

Cumpra-se a decisão anterior.

Defiro o requerimento da exequente às fls. 91 para a conversão em renda 

dos valores depositados em juízo e vinculados ao feito.

Após, abra-se vistas à exequente para requerer o que entender de direito 

acerca da presente execução fiscal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70680 Nr: 3177-08.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Vicente Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Marcelo Roberto Baldissera - OAB:22.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUIZ PEDRO 

FRANZ em face de DIRCEU VICENTE BALDISSERA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 124, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado no ID nº 18243896, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 
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HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pelo executado.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

desta, arquivando-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72211 Nr: 708-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Máxima Ambiental Serviços Gerais e 

Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONY DE ABREU 

MUNHOZ, para devolução dos autos nº 708-52.2013.811.0086, Protocolo 

72211, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77722 Nr: 1219-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Bezerra Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA e 

PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição da pretensão do autor, motivo pelo qual JULGO O FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

Código de Processo Civil.Havendo sucumbência exclusiva do autor, 

condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Outrossim, não havendo sido apreciada até o momento a questão 

acerca da concessão ou indeferimento do benefício da gratuidade 

judiciária, entendo que o mesmo deve ser indeferido, visto que o 

requerente não demonstrou a sua condição de hipossuficiência financeira, 

essencial para a concessão da benesse.Além de ter celebrado contrato 

de compra e venda de 600 (seiscentas) sacas de soja, ainda contratou 

advogado particular para patrocinar sua lide, além de ter declarado 

imposto de renda durante o ano de 2014, o que já evidencia que não 

passa por dificuldades financeiras.Não executados os honorários 

advocatícios pela Defensoria Pública no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar do trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78355 Nr: 1730-14.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Menolli, Nara Lucia Silvestrini Menolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial, que se processa conforme o 

rito dos artigos 829 e 830 do Código de Processo Civil.

 Assim, acolho em parte os pedidos de fls. 96/97, para determinar que 

sejam os executados intimados para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

débito remanescente, no valor de R$ 24.726,40 (vinte e quatro mil, 

setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) ou oferecer bens à 

penhora.

Decorrido tal prazo, em não havendo pagamento, diga o exequente os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78908 Nr: 2134-65.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rodrigues Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Pedro Bianchezzi, Louize Nara Ferreira 

Lopes Bianchezzi, Lirio João Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos.

Abra-se novo volume a partir da fl. 604.

No mais, considerando que o recurso está tramitando de forma eletrônica, 

conforme certidão de fl. 643, mantenha-se o feito suspenso até o 

julgamento final do recurso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 2706-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar a respeito da certidão do oficial 

de justiça às fls. 146, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão e arquivamento da execução.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79828 Nr: 2978-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa Della 

Mea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B, Neri Perin - OAB:OAB/RS 25.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Desta forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

pelas partes, mas DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas aos aclaratórios 

opostos pelos executados/embargantes, por evidente a presença de 

omissão na sentença, segundo artigo 1.012 do CPC, apenas para realizar 

as retificações supra indicadas e, manter as demais disposições da 

sentença de fls. 211/215 inalteradas, NEGANDO PROVIMENTO aos 

embargos opostos pela exequente.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado e não requerida a execução dos 
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honorários sucumbenciais no prazo de 15 (quinze) dias, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 1654-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gemelli, Paschoal Borro, Erosina 

Vieira da Silva, Maria José Vieira da Silva, Maria Aparecida Vieira da Silva, 

Espólio de Cícero Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Covre - OAB:MT 

15.255, Fernanda Denicolo - OAB:MT 17.713

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 301.

Dê-se vista dos autos às partes requeridas para manifestação.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45940 Nr: 1352-97.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas, Ariberto 

Claas, Sonia Neu Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Ivan Zakidalski - 

OAB:PR 39.274, Marcelo Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP, 

Rodrigo Cademartori Lise - OAB:53325/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Roselaine 

Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de EDIBERTO CLAAS, LENI 

ADOLFO CLAAS, ARIBERTO CLAAS e SONIA ABREU CLAAS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 132, o exequente informou que o executado liquidou a dívida, 

pleiteando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Após o transcurso do prazo recursal sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado desta, arquivando-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.

 Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca para que proceda a 

baixa da averbação premonitória inserida pelo exequente na matrícula do 

imóvel nº 2.068.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47069 Nr: 2493-54.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair de Almeida Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação do endereço atualizado da inventariante às fls. 105, 

expeça-se novo mandado de avaliação do veículo integrante do espólio, 

procedendo-se a nova distribuição a oficial de justiça para o devido 

cumprimento.

Após, intime-se a inventariante para se manifestar acerca da avaliação, 

abrindo-se vistas ao Ministério Público em seguida.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50548 Nr: 1602-96.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Salete 

Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de impugnação ao auto de penhora, avaliação e intimação 

realizado pela Oficiala de Justiça às fls. 108/111, apresentada pelo 

exequente BANCO DO BRASIL, às fls. 112/112-v.

Antes de proferir decisão acerca do pedido do exequente, intimem-se os 

executados para que se manifestem acerca das alegações do polo ativo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 874, do CPC.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 1853-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monda Locadora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - OAB:232751, 

Daniel Nunes Romero - OAB:SP 168.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido para constrição de valores pelo Sistema BACENJUD, 

assim como constrição de veículos pelo Sistema RENAJUD, haja vista que 

a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de depósito, e não 

em execução.

Indefiro também o pedido de pesquisa de bens pelo Sistema INFOJUD, 

posto que o procedimento em apreço está na fase de conhecimento.

Intime-se a parte autora para requerer o impulsionamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2588-50.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.C. Zocante - Me, Elizabete Colli Zocante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clayton Ouvernei - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos. O requerente ADELAR BODDENBERG promove a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais 

em face dos requeridos TIM CELULAR S/A e TELEDATA INFORMAÇÕES E 

TECNOLOGIA S/A (TELECHEQUE), todos já qualificados nos autos. Juntou 

documentos de fls. 20/34. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos 

formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que o requerente 

não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu 
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direito. Desta feita, consequentemente ao julgamento de improcedência, 

reputo como devido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com a 

incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do vencimento. Assim, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Entretanto, considerando que foi concedido ao autor o benefício da 

gratuidade da justiça, as verbas sucumbenciais permanecerão sob 

condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

somente podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos. Após o trânsito em julgado 

e não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53695 Nr: 1197-26.2012.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacinta Coimbra Aguilar (espólio), A 

Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada dos documentos de fls. 48/53 e da avaliação realizada pelo 

Oficial de Justiça às fls. 65/71, abra-se vistas dos autos à Fazenda 

Pública Estadual para manifestação, conforme requerido às fls. 39/40.

Após o retorno, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 415-34.2003.811.0086

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Alves de Oliveira, Espólio de Geraldo 

Gomide de Mello Peixoto, Genesio Teruel, Espólio de Carlos Alberto Alves 

de Carvalho Pinto, Ronaldo Amaral de Carvalho, Maria Penteado de Mello 

Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B/MT, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Rogerio 

Caporossi Silva - OAB:6183-MT, Selma C. Flôres Catalán - 

OAB:4076-MT, Sérgio Harry Magualhães - OAB:, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Considerando que o pedido de desistência versa apenas em relação ao 

requerido Genesio Teruel, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste em relação aos demais requeridos, quais sejam 

Leila Alves de Oliveira, Espólio de Geraldo Gomide de Mello Peixoto e 

Espólio de Carlos Roberto Alves de Carvalho Pinto.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98084 Nr: 5168-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luis de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227.541, 

Fábio André Fadiga - OAB:139.961, FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, Henrique Schmidt Zalaf - OAB:197.237/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido fora citado por meio de carta com aviso de 

recebimento (fl. 61), intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99930 Nr: 178-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krajewski & Cia Ltda, JONAS HENRIQUE 

MELDOLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar a respeito da manifestação do 

executado às fls. 71, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão 

e arquivamento da execução.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110397 Nr: 6146-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICHEM DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ribeiro de Camargo 

- OAB:25312/B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por AGRICHEM 

DO BRASIL S/A em face de KAYSER & SERAGUCI LTDA, ANDERSON 

LUIZ KAYSER e CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 59/63, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 59/63, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, até o cumprimento integral do acordo, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Considerando que já decorreu o prazo para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Intime-se o executado Cassiano Ricardo Botelho pessoalmente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o instrumento procuratório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 602-37.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Delci Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 
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de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Abra-se vistas à Fazenda Pública Municipal para se manifestar acerca 

dos documentos encartados pelo exequente às fls. 263/282, indicando 

expressamente se o exequente quitou os débitos fiscais apontados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância tácita com o adimplemento.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41619 Nr: 984-25.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira da Costa, Ladi Transportes 

Ltda, Lourdes Cecília Barea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, João Afonso Petenatti - OAB:MT 12.230-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 7.023-B

 Ante o exposto, afasto a impugnação ao laudo pericial de fls. 210/211 e, 

por consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 

198/202.Proceda-se à liberação do pagamento dos honorários periciais ao 

perito nomeado às fls. 154, cuja importância está depositada nos autos, 

realizando-se a transferência para a conta bancária indicada às fls. 

158.Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/02/2020, às 13h30min, para oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes e colheita de depoimento pessoal da parte autora.No mais, indefiro 

o pedido das requeridas para colheita do depoimento pessoal do requerido 

ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA, tendo em vista que ocupam o mesmo polo 

da relação jurídica processual e o Código de Processo Civil admite apenas 

o depoimento pessoal da parte contrária.Destarte, indefiro o envio de 

ofício ao INSS para obtenção de cópias da documentação relativa ao 

processo administrativo da requerente para a concessão de auxílio 

doença, considerando que despicienda a juntada de tais documentos no 

feito, visto que nestes autos já foi lavrado laudo médico-pericial perante 

contraditório judicial, atestando o grau de incapacidade da 

demandante.Consigno ainda que as testemunhas arroladas pelas partes 

deverão comparecer independentemente de intimação, conforme 

determina o artigo 455 do Novo Código de Processo Civil, salvo as que 

forem indicadas pela Defensoria Pública.Ainda, as partes terão o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 

4°, do CP, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44406 Nr: 3855-28.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Felix Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e, considerando a liberação dos valores 

de fls. 192/193, impulsiono os autos para intimar o advogado da parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos autos que 

repassou ao seu cliente os valores referente ao RPV de fl. 182, a teor da 

decisão de fl. 188.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115442 Nr: 1552-26.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Eloi Moacir Faccio, 

Salete Cossetim Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 

20.495-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte embargada, na pessoa do seu procurador, para 

apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como indicar as provas que porventura desejar produzir, além de 

manifestar expressamente sobre a prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 920, inciso I, do CPC, a teor da decisão de fl. 124/125 e 150.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (EXECUTADO)

ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA MIGLIORINI PARISI OAB - RS103043 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000282-13.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por LAAD AMÉRICAS 

N.V. em face de CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE e ADRIANA MARIA 

BRESSAN CENEDESE, todos devidamente qualificados nos autos. Com a 

exordial, trouxe os documentos de ID nº 17981384, 17981743, 17981750, 

17981754, 17981760, 17981763, 17981766, 17981770, 17981786, 

17982191, 17982197, 17982206, 17982208 e 17994361. No ID nº 

17990707, proferida decisão recebendo a inicial e determinando a citação 

do requerido para efetuar o pagamento do débito. Os requeridos foram 

devidamente citados, conforme certificado pela Oficiala de Justiça no 

documento de ID nº 18395643. No ID nº 18524481, o exequente indicou à 

penhora o imóvel de matricula nº 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis 

de São José do Rio Claro/MT, oportunidade em que pugnou pela expedição 

de carta precatória para avaliação do mencionado bem. Os executados 

constituíram advogado no feito pelo documento de ID nº 18925077, 

oportunidade em que pugnaram pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como a suspensão do trâmite da 

execução até a solução final de mérito dos embargos à execução. 

Proferida decisão no ID nº 22048793, ocasião em que foi determinada a 

penhora sobre o bem de matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro de 

Imóveis de São José do Rio Claro. No ID nº 22061179, o executado 

apresentou manifestação afirmando que o imóvel objeto da matrícula nº 

1602 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, bem 

como que os executados foram citados em ação de usucapião sobre 

parte a área objeto da matrícula, a qual foi está tramitando junto à 1ª Vara 

da Comarca de São José do Rio Claro/MT. A exequente manifestou-se no 

ID nº 23836261, informando a averbação da existência da ação na 

matrícula dos imóveis registrados perante as matriculas nº 14.282, 1.083, 

19.324 e 19.323, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum. 

Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Acerca do 

pedido pela parte executada da suspensão da execução, impõe 

colacionar à baila o disposto no artigo 919, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 

1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. § 2º Cessando as circunstâncias que a 

motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada. § 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos 
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embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta 

prosseguirá quanto à parte restante. § 4º A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não 

suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o 

respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 

5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos 

de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos 

bens.” Desse modo, da análise do dispositivo legal, é possível verificar 

que o simples ajuizamento de embargos à execução não suspende o 

trâmite da execução, devendo estar presentes os requisitos para 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida, para que haja a suspensão da execução. In casu, impõe 

registrar que nesta mesma data, os embargos à execução opostos pelos 

executados de nº 1000670-13.2019.811.0086 teve sua inicial indeferida, 

em razão da ausência de recolhimento de custas pelos embargantes, não 

havendo que se falar em suspensão da execução. Ademais, quanto ao 

pedido de assistência judiciária gratuita, tal pleito também já foi objeto de 

apreciação naqueles autos de nº 1000670-13.2019.811.0086, tendo sido 

indeferido o pleito por este Juízo e pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 

grau de recurso. No que se refere à penhora deferida no ID nº 22048793, 

sob a qual os executados impugnam pela manifestação de ID nº 

22061179, informando que a área de terras teria sido vendida à Sérgio 

Domingos Perdoná, no ano de 2004, bem como que os executados foram 

intimados acerca de ação de usucapião sobre o bem objeto da matrícula, 

estas não merecem prosperar. Explico. No ID nº 17981760, consta 

escritura pública de constituição de garantia hipotecária vinculada ao 

instrumento particular de abertura de crédito rotativo e outras avenças, 

firmado no ano de 2014, no qual os executados constituem hipoteca sobre 

o bem imóvel registrado sobre a matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro 

de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, contendo 500,7410ha, 

desmembrado de área maior denominada Piraputanga (Fazenda Adriana), 

localizada no município de São José do Rio Claro/MT, sendo que não juntou 

aos autos qualquer documento que comprove a compra e venda do imóvel 

à Sergio Domingos Pierdoná, além de que deu o imóvel em garantia 

hipotecária 10 (dez) anos após à compra e venda em que aduz ter 

efetuado. Quanto ao processo de usucapião cujas cópias estão jungidas 

nos ID’s Nº 22061646 e 22061647, em nenhum momento menciona a 

matrícula objeto da penhora que foi deferida nestes autos, bem como se 

trata de área com apenas 77,2125 hectares, ou seja, inferior ao tamanho à 

área sobre a qual foi deferida a penhora. Além do mais, ao verificar o 

contrato de compra e venda de imóvel jungido à ação de usucapião, 

especificamente à fl. 21 do documento de ID nº 22061646, vislumbra-se 

que esta também é derivada da gleba “Piraputanga”, da qual o imóvel 

objeto da matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis de São 

José do Rio Claro/MT foi desmembrado. Sendo assim, o imóvel objeto da 

matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio 

Claro/MT e o imóvel objeto da ação de usucapião nº 

1576-58.2014.811.0033 – Código 55963, não se tratam do mesmo imóvel 

e, ainda que assim fosse, o usucapião apenas abarcaria uma parcela do 

imóvel objeto da penhora, não havendo qualquer impedimento para que 

esta seja efetivada. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial sobre 

o tema: PENHORA – Decisão que indeferiu o pedido de registro da 

constrição judicial de imóveis, sob o argumento de que eles constituem 

objeto de ação de usucapião em que o agravante também figura como réu 

– Descabimento, uma vez que efetivada a penhora dos imóveis, sem 

notícia de objeção de qualquer parte, o seu respectivo registro constitui 

medida necessária e acautelatória para a constrição judicial valer contra 

terceiros – Hipótese, ademais, em que a existência de ação de usucapião 

não constitui óbice para o registro da penhora – Decisão modificada – 

Recurso provido. (TJSP. Agravo nº 2124999-30.2019.826.0000. Relator 

Paulo Pastore Filho. Órgão julgador 17ª Câmara de Direito Privado. Data de 

Julgamento 10/05/2012. Data de Publicação 02/12/2019). Desse modo, 

considerando que os executados estão opondo resistência injustificada 

ao andamento do processo, bem como procuram alterar a verdade dos 

fatos, trazendo aos autos informações inverídicas e sem qualquer 

comprovação, condeno-os à multa de litigância de má-fé, no valor de 2% 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 80, incisos II e IV 

do Código de Processo Civil. No mais, determino o imediato cumprimento da 

decisão de ID nº 22048793, especialmente no que se refere à penhora do 

imóvel registrado sobre a matrícula nº 1.602 do Cartório de Registro de 

Imóveis de São José do Rio Claro/MT. Oficie-se à Comarca de São José do 

Rio Claro/MT informando o teor da presente decisão nos autos de nº 

1576-58.2014.811.0033 – Código 55963, em trâmite na 1ª Vara daquela 

Comarca. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 23 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000670-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (EMBARGANTE)

ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA MIGLIORINI PARISI OAB - RS103043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAAD AMERICAS NV (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000670-13.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos pelos embargantes CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE e ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE em face 

de LAAD AMÉRICAS NV, todos qualificados nos autos. Na exordial, alega 

em preliminar a incompetência territorial do juízo, em decorrência de que os 

contratos teriam garantia hipotecaria, sendo o local do imóvel dado em 

garantia a Comarca de São José do Rio Claro, bem como a nulidade dos 

atos decisórios praticados na execução de título extrajudicial de nº 

1000282-13.2019.811.0086. De igual forma, sustentou a inépcia da inicial, 

em decorrência da ausência de título executivo, isso porque não consta a 

assinatura dos requeridos na escritura pública de abertura de crédito 

rotativo com garantia hipotecária e fidejussória, além da ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação, mormente no que se 

refere à ausência do contrato de escritura hipotecária e ausência de 

planilha apontando pagamentos e abatimentos. Pugnou pela aplicação do 

código de defesa do consumidor e inversão do ônus da prova, assim 

como no mérito pugnou pela revisão do título objeto da execução, com a 

redução do valor do dólar, afastamento da capitalização mensal de juros, 

afastamento da cobrança dos encargos compensatórios com moratórios, 

além da rejeição da mora contratual e, por fim, a minoração dos 

advocatícios arbitrados na execução. Pleiteou pela atribuição de efeito 

suspensivo aos presentes embargos à execução, além da concessão da 

assistência judiciária gratuita aos embargantes. Com a exordial, juntou os 

documentos de ID nº 18908611, 18908614, 18908618, 18908620, 

18908626, 18908628, 18908629, 18908634, 18908635, 18908638, 

18908841, 18908845, 18908853, 18908858, 18912437, 18912438, 

18912440, 18912892, 18912895, 18912913, 18912916, 18912917, 

18912924, 18912926, 18912937, 18912940 e 18913199. Na decisão 

constante no ID nº 20940120 proferida decisão indeferindo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita aos embargantes. Na ocasião, foi 

deferido o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas 

mensais, a serem recolhidas até o dia 10 (dez) de cada mês, ficando os 

embargantes advertidos que o atraso importará no indeferimento da inicial. 

Os embargantes comunicaram a interposição de agravo de instrumento no 

ID nº 22106138 e 22106135. No ID nº 22172574, decisão indeferindo a 

liminar do agravo de instrumento. No IDº 22470542, certidão de intimação 

da parte embargante quanto ao cadastramento do parcelamento das 

custas processuais e taxas judiciárias iniciais. O embargante 

manifestou-se nos autos no ID nº 22749364, pleiteando pela suspensão 

da exigibilidade das custas, postergando seu recolhimento para o prazo 

fixado após o trânsito em julgado do recurso que discute a decisão a quo. 

Acórdão no ID nº 24988553, no qual negou provimento ao recurso. 

Certidão de intimação do embargante para pagamento do parcelamento no 

ID nº 25089621. O embargante informou nos ID’s nº 25642575 e 

25642580, o pagamento da primeira Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando 

o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 

319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a 

complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não cumpra a 
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diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento de mérito. 

Da análise do feito, verifico que após ter sido facultado aos autores para 

recolher o valor das custas processuais e taxas judiciárias de forma 

parcelada, com a advertência de que qualquer atraso importaria na 

extinção do feito sem julgamento do mérito, estes inadimpliram com a 

parcela que venceria no dia 07/01/2020, conforme extrato retirado da 

Central de Arrecadação do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que será jungido em anexo à presente decisão. Nesse ponto, 

convém colacionar à baila o disposto no artigo 468, § 13 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

vejamos: “§ 13. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem 

resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito.” É cediço que nos casos de 

extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir 

a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). Contudo, na 

presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição 

inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação, o qual foi advertido na decisão que deferiu o 

parcelamento das custas processuais iniciais que o atraso no pagamento 

destas implicaria na extinção do feito. A propósito, esse é o entendimento 

do Egrégio TJ/MT: APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO DO 

AUTOR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO 

MANTIDA. O descumprimento da intimação para comprovação do 

pagamento das custas processuais, possibilita o indeferimento da petição 

inicial . (N.U 1037145-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E 

DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A 

EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inobservância da determinação de emenda 

da petição inicial , no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, 

consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a 

intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade. (N.U 

1008509-18.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Isto posto, indefiro a 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil 

e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do Diploma Processual Civil. Em 

observância ao princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, uma vez que o fato 

gerador desta é a distribuição da ação, com a movimentação da máquina 

judiciária. Contudo, deixo de condenar o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios, posto que não houve a formalização da 

triangularização processual. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial do tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA. CORREÇÃO. - 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS 

AUTOS PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada incongruência entre o 

resultado da demanda e o dispositivo da sentença, possível declarar sua 

nulidade parcial, de ofício, a fim de sanar o vício. 2. Na hipótese de 

indeferimento da inicial pelo não cumprimento da emenda determinada, não 

há necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do 

processo, consoante se infere da redação do art. 284, parágrafo único, 

do CPC/73. 3. “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, 

podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar 

elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgRg no 

AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) 4. A concessão de 

assistência judiciária gratuita está condicionada à efetiva comprovação de 

que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas 

advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 5. A 

movimentação da máquina judiciária e o fato de que foi a parte autora, ora 

Apelante, que ao não atender o comando judicial para emenda da petição 

inicial deu ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, sua 

condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida. 

(N.U 0001306-31.2013.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019). 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, bem como traslade-se cópia da 

presente decisão aos autos 1000282-13.2019.811.0086, arquivando-se 

os presentes autos em seguida, com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se. Nova Mutum/MT, 23 de 

janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-14.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE VIVIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-14.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ALICE VIVIANE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

10/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARINA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR LUIZ DE OLIVEIRA OAB - SP345262 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000084-44.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SAMUEL BOTELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NAZARINA ALVES Vistos, etc. Defiro a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada, 

pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, intime-se a parte Executada através de advogado ou 

pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias. 

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado. Saliento, que rejeitada ou não sendo 

apresentada impugnação pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de 

Processo Civil. Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta 

reais), portanto irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 
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o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de 

dívida alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente. Determino, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, 

pelo Sistema Renajud. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora 

de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas 

mera restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis 

que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido. Por fim, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte 

Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR JESUS PIRES GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO IGLESIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR OAB - MS15390 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010345-46.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: JURANDIR JESUS PIRES 

GUIMARAES EXECUTADO: MARCO ANTONIO IGLESIAS Vistos, etc. Defiro 

a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, proceda a Secretaria Judicial com a intimação da 

parte Executada, advertindo-a da possibilidade de apresentar os 

pertinentes Embargos à Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação da penhora, conforme teor do Enunciado 142 do Fonaje. No 

caso do sistema Renajud, somente será efetuada a restrição da 

propriedade, devendo a parte Exequente manifestar no prazo de 15 dias 

se deseja a penhora do bem, em caso positivo, solicitada a penhora, 

retornem os autos conclusos para deferimento. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte Exequente informar novos bens a penhora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de novembro de 2019 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-52.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNI NARRIE ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010375-52.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: MAYNI NARRIE ROLDAO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 18410085] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 27241035], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2019 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-51.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA PARZIANELLO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-51.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:CARLA 

FERNANDA PARZIANELLO MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO PERTILE BORDA, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA POLO 

PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-36.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RESCKE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-36.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GUSTAVO 

RESCKE - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIZELI PAULINA HOLZ 

POLO PASSIVO: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

10/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-21.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000124-21.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LINDOMAR DA 

SILVA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003218-45.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDINEIA SOUZA PEREIRA Endereço: 

RUAS DAS GARAPEIRAS, S/N, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Senhor(a): 

EDINEIA SOUZA PEREIRA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002249-30.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA DAS MAMONA, 3113, FLOR DE PEQUI I, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Senhor(a): 

ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON DUTRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003059-68.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALENILSON DUTRA MUNIZ Endereço: 

Rua das Mangueiras, 954, BOA ESPERANÇA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS - MT19438-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO GMAC S.A. 

Endereço: AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, - DE 2582 AO FIM - LADO PAR, 

INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-003 Senhor(a): 

ALENILSON DUTRA MUNIZ Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

10/03/2020 Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-06.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-06.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA SILVA PIMENTEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ITAPEVA 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

NAO PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA DIAS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002043-16.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.090,87 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MONALISA DIAS MORAIS 

Endereço: rua das gravatas, 36, quadra 05, centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

Senhor(a): MONALISA DIAS MORAIS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-88.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000126-88.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOSE LINO 

XAVIER DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: AVON COSMETICOS LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 10/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 23 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-47.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEOZILENE LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000519-47.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.332,49 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DEOZILENE LUIZA DOS 

SANTOS Endereço: rua dos jambos, kitnet 08, centro, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Senhor(a): 

DEOZILENE LUIZA DOS SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINELSON PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000914-10.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.244,57 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINELSON PEREIRA 

CARDOSO Endereço: Rua das Pupunhas, 2451, Quadra10, LOTE 08, 

Residencial Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O POLO PASSIVO: Nome: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, - DE 

3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

Senhor(a): LINELSON PEREIRA CARDOSO Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 26/06/2019 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NOVA MUTUM, 14 de maio de 2019. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINELSON PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000914-10.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.244,57 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINELSON PEREIRA CARDOSO 

Endereço: Rua das Pupunhas, 2451, Quadra10, LOTE 08, Residencial 

Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O POLO 

PASSIVO: Nome: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Senhor(a): 

LINELSON PEREIRA CARDOSO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-83.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RAFAEL SELZLEIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT0007303S (ADVOGADO(A))

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010694-83.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.382,42 ESPÉCIE: 

[Locação de Imóvel]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME Endereço: Rua DOS CEDROS, 170 W, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CLAUDIA 

JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - PR74539 POLO 

PASSIVO: Nome: ADRIANO RAFAEL SELZLEIN Endereço: Avenida 

FLAMBOYANTS, 1375, W, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: ROGERIO ANTONIO DE 

LIMA - MT0007303S, HILARIO SCHIEFELBEIN - MT0012532A Senhor(a): 

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que informe os dados bancários 

completos (Banco, Código do Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, 

Titular e CPF/CNPJ do beneficiário) a fim de possibilitar a expedição do 

competente alvará, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-62.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000712-62.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VERONICE SOARES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

25534244] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 26118547], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000806-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LIELL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ARAUJO DE DEUS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000806-44.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: FABIO JUNIOR LIELL EXECUTADO: GERSON ARAUJO DE 

DEUS VIEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 
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disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

17612540] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Exequente concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 17737655], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino 

pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000937-19.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUZIA MARIA BOSCO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 

12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios 

proposta por Luzia Maria Bosco em desfavor de Município de Nova Mutum 

- MT. A parte autora, servidora pública do Município de Nova Mutum, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11:O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor 

público(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos 

autos, o Município de Nova Mutum, com a publicação da Lei Complementar 

nº 36/2005 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos 

profissionais de educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da prejudicial de 

mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da 

pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMARAL AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000583-28.2017.8.11.0086. REQUERENTE: FRANCISCO AMARAL 

AVELINO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID n. 

16817085 pela Embargante Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda em 

face de Francisco Amaral Avelino, sob a premissa de que a sentença 

constante no ID n. 14080079 padeceria do vício de omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinado no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c./c o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. É cediço que o mero 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado, assim, inocorrentes 

as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro 

material, não há como prosperar o alegado. No que se refere à 

admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro Júnior preceitua: "O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, 

nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, 

decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No 

caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, 

eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do 

julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam a 

reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 
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julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio 

recursal.”(Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, 

p. 587/588).” Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO 

DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser 

rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para 

reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de 

refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente 

fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece 

ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da 

Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta 

violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via 

recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição 

Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal 

de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 

27/04/2016).” Frise-se que na r. sentença de ID n. 14080079, a 

Embargante foi condenada a declarar inexistente o débito restrito no 

cadastro de inadimplentes, bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à título de danos morais causados a parte autora pela 

inclusão indevida nos órgão de proteção ao crédito. A Embargante 

restringiu-se em alegar a exigibilidade do débito, não tendo alegado ou 

comprovado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direto, 

conforme já mencionado na r. sentença em comento. Nessa toada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

CPC/15 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, 

DJe 15/06/2016).” Alega a Embargante, em suma, que este juízo foi omisso 

na parte da fundamentação e no dispositivo ao deixar de apreciar o pedido 

de audiência de constatação requerido em sede de contestação (ID 

n.12738597) no item III.1 , entretanto, tal premissa não merece guarida. O 

Embargado não reconheceu a dívida e conforme alhures mencionado o 

Embargante não logrou êxito em desvencilhar-se das alegações presentes 

na exordial, assim, é cediço que pela regra do art. 373, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Saliento que nenhum pedido alegado pelo Embargante deixou de 

ser apreciado, ocorre que conforme já evidenciado na própria sentença, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Posto isso, 

observemos o relatório e as alegações levantadas pela Embargante, os 

quais foram objetos de análise na sentença embargada: “Por sua vez, Id. 

12738597, a parte Requerida apresentou contestação, e em sede de 

preliminar contesta pela inépcia da inicial e pela impossibilidade do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, e no mérito, em suma pelo 

exercício regular do direito, tendo em vista a contratação através de 

“televenda” da prestação serviços referente a Claro TV (021/10126874-5) 

referente aos serviços de pacote completo Essencial Fidelidade 2013, 

contratado em 25.03.2014, e para provar anexa telas sistêmicas no 

contexto da contestação, e ainda faz pedido contraposto para que a parte 

seja compelia ao pagamento do valor de R$ 109,80, e contesta pela 

necessidade de audiência de constatação, e ao final pela improcedência 

da ação.” (G. N.) Desta feita, a r. sentença foi bem clara ao esclarecer e 

decidir que é ônus da parte Ré demonstrar a contratação dos serviços e a 

regularidade da cobrança que ensejou a inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito, contudo sequer provou que as alegações eram inverídicas. 

Motivo pelo qual foram rejeitadas por este juízo as alegações feitas em 

sede de contestação pela requerida. Vejamos alguns dos fundamentos 

trazidos pela da sentença em apreço: “Deste modo, conquanto tenha a 

parte Requerida em contestação – Id. 12738597, alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

contrato, devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a 

cobrança. Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação 

consumerista, bem como os direitos básicos do consumidor, previsto no 

artigo 6° do CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou 

que as declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, 

prevalece o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do 

CDC), na medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da 

relação jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos/faturas que comprovasse o débito existente, o qual 

alega haver a existência de pendência de débito/financeiro com a parte 

Requerente.” (G.N.) [...] “Por conseguinte, competia a parte Requerida o 

ônus de demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e 

a regularidade da cobrança efetivada. [...]” G.N. Por fim, da análise de todo 

o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má-fé, nos 

termos do artigo 80, inciso IV e VII, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando sustenta vício de omissão ao não analisar o pedido 

de quebra de sigilo telefônico/bancário, contudo tais pedidos não foram 

pleiteados na contestação de ID n. 12728646. Cito ementa: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E 

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO APRECIAÇÃO - 

SENTENÇA "CITRA PETITA" - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III, DO 

CPC/2015 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - 

OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - ENCARGOS DA 

INADIMPLÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, 

MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. 1- Há julgamento "citra petita" 

quando o magistrado não aprecia os pedidos de condenação por litigância 

de má-fé e aplicação de multa por serem os embargos manifestamente 

protelatórios, devendo-se aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, III, do 

CPC/2015. 2- As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos 

juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). 3- A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si, não 

indica abusividade - Resp nº 1061530/RS. 4- Quando os juros 

remuneratórios cobrados se encontram dentro da taxa média praticada 

pelo mercado no período para os contratos da mesma espécie, conforme 

tabela divulgada no site do Banco Central do Brasil, não há abusividade. 5- 

A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é 

autorizada quando o contrato entabulado for posterior à publicação da MP 

nº 1.963-17/2000 e prever expressamente a cobrança do encargo - Resp 

nº 660.679/RS. 6- Os encargos do período de inadimplência devem ser 

limitados à soma dos juros remuneratórios, juros de mora e de multa 

moratória.(TJ-MG - AC: 10024151623543001 MG, Relator: Octávio de 

Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de 

Publicação: 11/05/2018)” Por todo o exposto, nos termos do art. 48 da Lei 

n. 9.099/95 c/c o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos no ID n. 16817085, 

mantendo inalterada a r. decisão constante no ID n. 14080079, tal como 

concebida. CONDENO a parte Embargante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Embargado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95 Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001929-43.2019.8.11.0086. REQUERENTE: JOSIANE MARLY DA SILVA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Pedido de Liminar proposta por Josiane Marly da Silva 

em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 
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Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. A 

inicial foi recebida na decisão de ID n.22868068, eis que presentes todos 

os requisitos dispostos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não restarem 

evidenciados possíveis vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas colacionadas aos autos são 

suficientes para o julgamento da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória prevista no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ou prejudiciais de mérito descritas no art. 337, caput, do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, em sede de contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Pois bem. A 

controvérsia cinge-se no fato de a parte Autora afirmar que foi protestada 

indevidamente por um débito que fora adimplido em 07/03/2019, ou seja, 

antes mesmo do prazo de pagamento que ocorreria em 14/04/2019, 

entretanto, teria ocorrido um erro por parte do sistema de pagamento, 

tendo sido debitada a parcela n. 48 com vencimento em 14/12/2020, ao 

invés da parcela pretendida n. 28, a qual foi protestada por falta de 

pagamento. Não obstante as alegações da requerida assiste razão 

apenas a parte autora. O despacho inicial deferiu a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte requerida demonstrar que havia inconsistência 

nos boletos pagos, que não houve falha no sistema, demonstrar 

impossibilidade de fazê-lo ou mesmo verificado o pagamento da parcela 

final e a existência de outra parcela em aberto, comunicar o cliente para 

este exercer o direito a compensação. A requerente comprova através de 

e-mail datado de 22 de maio de 2019 que informou o erro a parte 

requerida, tendo sido ignorada e não rebatido o documento por esta em 

sede de contestação, demonstrada a falha da prestação no serviço 

porque, mesmo devidamente notificado, o banco não efetuou a retificação 

do pagamento para quitar a parcela 28, há clara falha na prestação do 

serviço desenvolvido pela instituição financeira, gerando dano oral in re 

ipsa. “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS 

DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN 

RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO 

NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO 

QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO 

PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 

373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o 

débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição 

em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, 

sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a 

produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante 

indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser 

reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é 

descabida a condenação em lucros cessantes.  (N.U 

0003611-35.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).” 

Desse modo há inconteste inscrição indevida e, por conseguinte, a 

declaração de nulidade do débito e condenação em danos morais. Por fim, 

verifico que a requerente postulou a Execução Provisória de Astrientes 

em face da requerida ID n. 24548677, motivada pelo descumprimento de 

tutela antecipada de urgência, a qual foi concedida por meio da decisão de 

ID n. 22868068, contudo, não há recebo, tendo em vista a necessidade de 

processar a execução provisória em autos separados, sendo possível 

apenas o bloqueio de valores e não a liberação destes. Tal 

processamento somente ocasionaria tumulto processual. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA 

INDENIZAÇÃO E MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. 

LIBERAÇÃO DE QUANTIA INCONTROVERSA RELATIVA À INDENIZAÇÃO 

DO DANO MORAL. PRETENSÃODLEVANTAMENTODOS VALORES DAS 

ASTREINTES. VALOR CONTROVERTIDO. DESCABIMENTO, SEM PRÉVIO 

OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO § 1.º DO ART. 

475-M DO CPC. 1. Mostra-se acertada a decisão agravada no sentido de 

não autorizar o levantamento dos valores bloqueados a título de multa 

cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer, sem 

oferecimento de caução idônea, porquanto se trata de quantia 

controvertida, ou seja, pendente de discussão judicial. 2. A exigência de 

caução idônea na execução definitiva encontra respaldo legal na 

disposição do § 1.º do art. 475-M do CPC, a fim de evitar lesão ou grave 

ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70063991137, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em: 15-04-2015)” (G.N.) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para os fins de: DECLARAR inexistente o débito objeto de 

cobranças indevidas. CONFIRMAR a tutela antecipada de urgência 

concedida no ID n. 22868068. CONDENAR a Requerida pagar a parte 

Reclamante, a título de ressarcimento referente ao valor pago pelo serviço 

de emissão de declaração de protesto na quantia R$ 49,80 (quarenta e 

nove reais e oitenta centavos), devidamente atualizados com juros com 

juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (art. 398 

do Código Civil c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). CONDENAR a 

Requerida pagar a parte Requerente importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês a contar da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil c/c 

Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da presente 

data, em consonância com a Súmula 362, STJ. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em atenção aos preceitos dos artigos 54 e 55 da 

lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado desta sentença e o 

cumprimento das providências alhures determinadas, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito P
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010546-72.2016.8.11.0086. REQUERENTE: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO 

OLIVEIRA REQUERIDO: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID n. 12130781 pelo 

Embargante Daniel Rizzioli de Araujo Oliveira em face de Fidelidade, 

Viagens e Turismo S/A, sob a premissa de que a sentença constante no 

ID n. 11910062 padeceria do vício de contradição. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinado no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. É cediço que o mero 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado, assim, inocorrentes 

as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro 

material, não há como prosperar o alegado. No que se refere à 

admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro Júnior preceitua: "O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, 
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nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, 

decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No 

caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, 

eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do 

julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam a 

reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio 

recursal.”(Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, 

p. 587/588).” Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO 

DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser 

rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para 

reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de 

refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente 

fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece 

ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da 

Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta 

violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via 

recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição 

Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal 

de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 

27/04/2016).” Frise-se que na r. sentença de ID n. 11910062, o 

Embargante teve seu pleito inicial julgado totalmente improcedente por não 

ter sido considerado dano moral e sim um mero aborrecimento sem 

maiores consequências. O Embargante alega, em síntese, que a sentença 

foi contraditória comparada sentença prolatada por este juízo no processo 

n. 8010205-12.2017.8.11.0086, o qual foi julgado parcialmente procedente 

e já transitou em julgado. Verifico que apesar de se tratar do mesmo fato, 

as partes constituintes do polo ativo da ação são diferentes e no 

processo comparado a demanda foi proposta por Advogado devidamente 

constituído da OAB e os autos dos presentes Embargos de Declaração 

foram postulados por termo de reclamação diretamente no juizado 

especial, logo, percebe-se da análise das peças exordiais algumas 

diferenças na narrativa dos fatos e nos pedidos e em que pese se 

tratarem do mesmo fato ocasionaram entendimentos diferentes. Posto 

isso, importante trazer à baila que a contradição de que trata o art. 1022, 

inciso I, do Código de Processo Civil refere-se a um vício de contradição 

interno do julgado e não deve ser utilizado para comparações entre 

decisões judiciais de processos distintos, eis que para o propósito de 

rediscutir o mérito existe recurso adequado previsto no art. 1009, caput, 

do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1013373-40.2019.8.11.0000 

EMBARGANTE: GETULLIO PARK HOTEL EIRELI - ME EMBARGADO: 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO 

LEGAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE 

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE 

–PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a 

omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de rediscutir o 

mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de 

prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias 

superiores. (N.U 1013373-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no 

DJE 18/12/2019)” Por todo o exposto, nos termos do art. 48 da Lei n. 

9.099/95 c/c o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos no ID n. 12130781, 

mantendo inalterada a r. decisão constante no ID n. 11910062, tal como 

concebida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000402-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 19946544] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

28011556], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000825-50.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAYKELE SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 25533705] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 26242910], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 
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Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001292-29.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WENDELL CAMILO DEPOSIANO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, daLei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios 

proposta por Wendel Camilo Deposiano em desfavor de Estado de Mato 

Grosso. A parte autora, integrante da categoria servidor público estadual, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Em sede de contestação, o Reclamado 

apresentou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, 

pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Estado de Mato Grosso, com a publicação da Lei 

Complementar nº 50/1998 efetivou a reestruturação da carreira dos 

profissionais da educação básica, tendo a presente ação sido proposta 

após mais de cinco anos da vigência da referida lei. Não bastante isto, a 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firmou entendimento de que os 

servidores públicos do poder executivo estadual não possuem direito à 

pretensão da diferença ou implantação do URV, em virtude da 

recomposição já realizada, vejamos: SÚMULA 10: Os servidores públicos 

do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da 

prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a 

prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame 

necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e 

honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000647-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 25534259] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 26117898], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 
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julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA VALERIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002049-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KEILA VALERIA MACHADO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme consta na id. 21175044, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de agosto de 2019 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS OGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002763-46.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DENIS OGLIARI REQUERIDO: AUTO SUECO CENTRO-OESTE 

- CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 27845036 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002490-04.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

28196385), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

caso seja efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-25.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANO ANZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)
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ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(REQUERIDO)

DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MAFFESSONI OAB - MT33157-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002648-25.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDIANO ANZOLIN REQUERIDO: DALL AGNOL 

TRANSPORTES EIRELI, ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS 

GERAIS LTDA, MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 27612012 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO APARECIDO COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000749-89.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ADAO APARECIDO COSTA NEVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

25534277] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 26116940], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-88.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GESTARE POLICLINICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO OAB - MT0013065A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MESQUITA TONIOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010166-88.2012.8.11.0086 

EXECUTADO: GESTARE POLICLINICA LTDA - ME EXEQUENTE: ROGERIO 

MESQUITA TONIOLO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre 

as partes (id. 26501484), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Intime-se a exequente Gestare Policlínica Ltda para 

informar os dados bancários, a fim de viabilizar a expedição do alvará. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-97.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010318-97.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme consta na id. 25694786, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE OAB - SC32049 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000350-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JACIR BANFI REQUERIDO: JOSIMAR SANTOS DE SOUZA 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme consta na id. 25681253, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002607-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WILLIAN BUSCIERI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002607-58.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO WILLIAN BUSCIERI NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WILLIAN BUSCIERI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002606-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO WILLIAN BUSCIERI NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 
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para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO BANNVART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002605-88.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSSANDRO BANNVART REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN SILVA DE JESUS 73530638153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000430-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: MIRIAN SILVA DE 

JESUS 73530638153 Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme consta na id. 18314772, 

não compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa plausível 

de sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência apresentada em 

audiência (id. 19657487) não se mostra suficiente, visto que a Reclamante 

não guarneceu seu pedido com provas aptas a demonstrar circunstâncias 

que constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, diante da contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ESTEFANO DE SOUZA KARNOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000413-22.2018.8.11.0086 Reclamante: Tiago Estefano de Souza 

Karnoski Reclamado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 23004623 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A L VOGEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A J V DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000981-72.2017.8.11.0086 Reclamante: A L Vogel - Me Reclamado: A J 

V de Freitas - Me Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante termo de audiência id. n. 23217041 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 
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desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYNNIR ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000016-94.2017.8.11.0086 Reclamante: Daynnir Alves Santos 

Reclamado: Banco Bradesco Cartões S.A. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 22494796 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DIANA DE CAMPOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001198-18.2017.8.11.0086 Reclamante: Rita Diana de Campos Ferreira 

Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 24240423 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIELYZE DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001882-69.2019.8.11.0086 Reclamante: Annielyze de Almeida Arruda 

Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante termo de audiência id. n. 24064172 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MOISES MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000855-22.2017.8.11.0086 Reclamante: Mario Moises Moraes Oliveira 

Reclamado: Claro S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante termo de audiência id. n. 22677669 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000384-06.2017.8.11.0086 Reclamante: Antônio Barbosa da Silva 

Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 24020392 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO G. SEVERINO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001133-52.2019.8.11.0086 Reclamante: José da Cruz Silva Reclamado: 

Eduardo G. Severino - Me. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 26270889 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRALUZ MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

JHENIFFER CAROLINE DE OLIVEIRA HENRIQUE OAB - MT25461/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000882-34.2019.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha - EPP 

Reclamado: Barraluz Materiais Elétricos e Serviços Ltda - EPP. Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

23121677 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PONCE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000452-19.2018.8.11.0086 Reclamante: Auto Elétrica Santa Clara Ltda - 

Me Reclamado: Irineu Ponce da Silva. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 22356431 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UALACE ARLEI SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000634-68.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: UALACE ARLEI SILVA ANTUNES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 26021759 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 20900420 padeceria de vício de 

obscuridade. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 
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omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 20900420 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALMEIDA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000471-88.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AUGUSTO ALMEIDA DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

26016591 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 20695830 padeceria de vício de obscuridade. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 20695830 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-77.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBEVAN SOARES FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001293-77.2019.8.11.0086 Reclamante: Marcelino Santana de Oliveira 

Reclamado: Robevan Soares Farias. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 25121004 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL CRUZ GARCIA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

MARCIA REGINA RODAS CATARINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002613-65.2019.8.11.0086 Reclamante: Lucas Gabriel Cruz Garcia de 
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Melo Reclamado: Marcia Regina Rodas Catarino. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante certidão id. n. 27142188 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-57.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. (AUTOR(A))

JOEL FARIAS PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CAPELARI (REU)

RODRIGO AMUY DE MELLO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001335-57.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): JOEL FARIAS PERES, D. F. S. REU: RODRIGO AMUY DE 

MELLO, JOAO CARLOS CAPELARI Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais cumulado com tutela de urgência 

movida por JOEL FARIAS PERES e DOUGLAS FARIAS SILVA, em face de 

RODRIGO AMUY DE MELLO e JOÃO CARLOS CAPELLARI, todos 

qualificados na inicial. Como causa de pedir, alega, em síntese, que no dia 

17 de Abril de 2019 por volta das 14h30min, o requerente Joel Farias 

Peres (condutor) e sua mãe Ivanete da Silva Farias (passageira), 

trafegavam com a sua motocicleta pela Avenida Ministro João Alberto, 

sentido Setor Xavantina para Setor Nova Brasília, momento em que foram 

surpreendidos pela manobra realizada pelo requerido Rodrigo Amuy de 

Melo, que conduzia uma Carreta do tipo gaiola acoplada Modelo: 

Volvo/NL12 360 4X2T, Diesel, EDC, Cor: Branco; Placa: JYV-6498; 

RENAVAN n°: 703926691, de propriedade do outro requerido João Carlos 

Capellari. Narra que do acidente sua genitora veio a óbito, sustentando 

que era a principal responsável pela manutenção da família, e desde então 

o requerente Joel Farias Peres teve e está tendo que assumir sozinho 

todas às responsabilidades inerentes a sua subsistência e, também, de 

seu irmão. Aduz também que os requerentes ainda tiveram que suportar 

todos os custos relacionados ao funeral e despesas póstumas de sua 

falecida mãe, além de perder a motocicleta, que teria sido destruída com o 

acidente. Requer em sede de antecipação de tutela a concessão de 

pensão em valor correspondente à renda que percebia a genitora dos 

requerentes, qual seja: R$. 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês. 

Junto à inicial acostou documentos. Pois bem. Inicialmente, verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação à tutela de urgência pleiteada, entendo 

que não comporta deferimento, por ora. Dispõe o art. 300 do CPC que a 

tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem 

o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Com 

efeito, não obstante não se descure este Juízo da dor suportada pelos 

autores pela perda prematura de sua genitora, é certo que não restou 

demonstrada de maneira robusta no bojo dos autos, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, posto que a prova documental colacionada, 

indubitavelmente, necessita de maior dilação probatória para a análise dos 

requisitos supracitados, sendo necessário, pois, o estabelecimento do 

contraditório e o exercício da ampla defesa. Isso porque um dos elementos 

para responsabilização dos requeridos, qual seja, a culpa, com o 

consequente pagamento de pensão mensal, mesmo que em sede de tutela 

antecipada, não ficou bem delineada pelos documentos trazidos pelos 

autores, eis que se tratam de declarações unilaterais, já que o Boletim de 

Ocorrência noticia o que foi por eles relatado. Também não vislumbro qual 

é o perigo de dano em caso de não concessão. Além da parte autora não 

indicar com precisão, vejo que o acidente ocorreu em abril de 2019, já 

tendo decorrido vários meses sem que tomassem providências, 

inferindo-se que vem conseguindo suportar as despesas básicas para 

uma vivência digna, apesar de todas dificuldades que relatam passar. 

Ademais, caso seja concedida a tutela antecipada, e ao final, porém, 

saiam os requeridos vencedores, não vejo como os autores poderão 

reverter os prejuízos suportados pelos requeridos, já que uma ação deste 

porte, como é cediço, pode tramitar por anos até seu trânsito em julgado, 

sendo que, ao que tudo indica, os autores não possuem condições 

financeiras para arcar com uma eventual derrota judicial. Aplica-se, 

outrossim, o disposto no art. 300, §3º do CPC, cuja redação é a seguinte: 

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC. Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de notificar as partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pelo Gestor do Centro. Designada audiência de conciliação, 

cite-se e intime-se a parte Ré, para comparecer a audiência, conforme art. 

334 do CPC, deixando claro que o comparecimento na audiência é 

obrigatório, e a ausência injustificada a audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com previsão legal de 

multa de até 2%, da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, tudo conforme art. 334, § 8º do CPC. Esclareço, ainda, que as 

partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos no ato. Intime-se a parte autora da data da audiência de 

conciliação designada. Depois de realizada a audiência, se não houver 

acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do 

prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o 

art. 335 e incisos, do CPC. Havendo acordo, volvam-me conclusos para 

eventual homologação. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Intime-se. Citem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 22.01.2020. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119499 Nr: 23-29.2020.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FRANCISCO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:OAB/MT 

8036

 Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de DOUGLAS 

FRANCISCO DUARTE, como incurso no art.129, §9° do CP, com as 

implicações da Lei n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, 
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do CPP (ref.4).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ref. 8), 

sem apresentar preliminares, mas apenas se reservando ao direito de 

negar os fatos. Apresentou rol de testemunhas.

 No caso, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de fevereiro de 2020 às 17h30min. (hora local), devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa na resposta à acusaçõ, bem como a vítima e o 

réu para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95376 Nr: 5749-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEUZA MOURA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGUIMAR MOURA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para manifestar sobre a devolução 

da correspondencia de ref.46 e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10(dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24771 Nr: 2942-45.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN TRICHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANDREAS GNADT - 

OAB:9.741-MT, LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - 

OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de Proposta de Honorário de Perito de fls. 487/488

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66076 Nr: 1303-45.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCA, ROSA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, 

ROSANI ARRUDA COSTA, SANDRA MARIA CAMARGO BARROSO, 

WILSON PEDROSA MENDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Vistos.

Como consabido, a intimação da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 183 do CPC, será pessoalmente. Vejamos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Posto isso, intime-se o Município, com carga dos autos, para manifestar-se 

nos autos acerca da proposta de honorários periciais de fl. 351/352, em 

15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 103116 Nr: 2121-55.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CONCEIÇÃO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes para manifestação acerca da certidão de ref.255.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 2017-05.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX GOLD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8.406-BA, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:14186/MT

 Vistos.

 Inicialmente, determino que o Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

exequente, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65628 Nr: 981-25.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BRAGA, JAIR RIBEIRO REZENDE, JOSÉ 

APARECIDO GOMES, JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ EUSTÁQUIO 

GRASSI DE ARAÚJO, JOSELITA ALVES DA SILVA, LUIZ CARLOS DA 

SILVA CORDEIRO, JUCELIA OLIVEIRA MARIN, LENILSON DA SILVA 

CORDEIRO, JUCINEIA DIAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos da 2ª Instância para que 

requeiram, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, determino que se arquive o 

presente feito com as anotações de praxe e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 1675-96.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSO FRANCISCO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:6.293-A, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617/MT

 Vistos.

Por não se tratar de direito indisponível, bem como diante do fato de a 

parte demandada ter se manifestado nos autos demonstrando interesse 

em por fim à lide amigavelmente (fl. 285), encaminhe-se o presente feito ao 

CEJUSC a fim de que seja realizada audiência de Conciliação/Mediação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 1192-08.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CALCARIO DO VALE LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - OAB:167-713-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT

 Vistos.

O exequente formulou no bojo do presente cumprimento de sentença (fls. 

640/641), pedido de decretação de fraude à execução, embasado no 

ofício expedido pelo DNPM, juntado aos autos às fs. 623/636.

 Antes de apreciar tal pedido, em homenagem aos princípios 

constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, 

oportunizo manifestação da parte executada à respeito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não obstante, intime-se também a MINERAÇÃO SHALON LTDA para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 792, §4º, do Código de Processo Civil.

Com as manifestações, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA GODOI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 28304918), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 28304918, no valor de R$=8.216,26= (oito mil duzentos e 

dezesseis reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizado até o dia 

23/01/2020. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 23 de 

janeiro de 2020. Marinalda Viana Queiros Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-50.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

LUISMAR BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MOBIGLIA MESQUITA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WARLEY ROSALINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

GONÇALVES BEZERRA (TESTEMUNHA)

MICHAEL CARLOS SILVA DA COSTA (TESTEMUNHA)

YRAMAR FREITAS SANTANA (TESTEMUNHA)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a habilitação de Juiz Leigo 

junto a este juizado, designo audiência instrutória para o dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 08h00min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas 

de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus 

clientes e suas testemunhas para comparecimento em audiência. Ficando 

a parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 23 de janeiro 

de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010824-72.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ERPEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BENEDITO DE MOURA (EXECUTADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (EXECUTADO)

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010824-72.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: ADILSON ERPEN EXECUTADO: 

ALESSANDRO BIASIBETTI, BANCO PAN, VILMAR BENEDITO DE MOURA 

Vistos. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 14 de junho de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010257-12.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANETA OFERTAS.COM (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Certifico e dou fé 

que a Parte Executada, embora devidamente intimada (id. 7887850), não 

comprovou nos autos o cumprimento da obrigação estipulada na 

sentença. Intime-se a parte Exequente para requerer o que lhe for de 

direito, no prazo de 10 (dez), sob pena de extinção. Nova Xavantina, 24 

de outubro de 2017. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100705 Nr: 2341-20.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do Ofício n. 2.215/2019-PRES que convocou este 

magistrado a participar dos eventos que marcarão o encerramento do 

exercício de 2019 nos dias 06, 08, 09 e 10 de dezembro do corrente ano, 

necessária se faz a redesignação das audiências do período.

Assim, designo o dia 23/01/2020, às 14h:00 min, para a realização do ato.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33234 Nr: 1472-04.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Francisco Rodrigues 

de Oliveira e Josimar Loula Filho contra o Município de Paranatinga ambos 

qualificados nos autos.

As partes informaram às fl. 227/260 que entabularam novo acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução 

até o cumprimento integral do avençado.

É o relatório. Decido.

Ex positis, HOMOLOGO o acordo de fl. 227/228 firmado entre as partes e, 

via de consequência, determino a suspensão do feito até o cumprimento 

do avençado, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado entre as partes.

Intimem-se as partes desta decisão.

Encaminhe-se o presente feito ao arquivo definitivo. Desde já, em caso de 

descumprimento do acordo, isento as partes das custas necessárias para 

o desarquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9023 Nr: 108-12.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Vieira Cintra, Jani Mari Vieira Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Munhoz Maldonado, Adalzira Barres 

Munhoz, Antônio Munhoz Maldonado, Edna Jolo Munhoz, Luiza Munhoz 

Maldonado Gomes, Alcyr Gomes, Francisco Munhoz Maldonado, 

Benedicto José Ribeiro, Ermelinda Tomé Bárbara, Manoel de Souza 

Bárbara Júnior, Manuel Duque Tomé, Terezinha Angélico Tomé, Júlia Tomé 

Fragoso, Francisco Gaspar Fragoso, Roberto Scarano, Joaquim Duque 

Tomé, Santina Moschieto Tomé, Maria de Jesus Oliveira, Aires de Oliveira 

Raimundo, Imobiliária e Construtora São José Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-A, Manoel Quintana Rydlewski - OAB:1723-A/MS, Newton 

Barbosa - OAB:1951-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se novamente a parte autora para, em 25 dias, acostar aos autos 

cópias atualizadas das matriculas 2733, 7007 e 3047, conforme 

determinado à fls. 447/448.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77476 Nr: 1028-92.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroth Hugueney Irigaray, Terra 

Viva Comércio e Representações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de substituição do oficial de justiça de fls. 42/42-v, uma 

vez somente é possível quando houver justificativa para tanto, a exemplo: 

férias, aposentadoria, atestado médico, etc.; o que não corresponde ao 

caso, já que o meirinho tentou localizar o imóvel, contudo, restou infrutífero 

(fl. 40).

 Assim, intime-se autora para, em 05 dias, auxiliar o oficial de justiça na 

localização do imóvel para avaliação, sob pena de devolução da missiva.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 2269-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos, etc.

I-Diante do alegado às fls. 66/67, certifique-se a serventia se há valores 

vinculados nos autos.

II- Caso positivo, expeça-se alvará.

III- Caso negativo intime-se a parte autora para em 05 dias, requerer o que 

entender de direito.

IV- Decorrido o prazo do item III, certifique-se e se arquive os autos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1359-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Mariana Mendes Miranda de Britto - OAB:20189-A, 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A, Nayra Martins 

Vilalba de Oliveira - OAB:20.190-A

 Vistos, etc.

Ciente do julgamento do agravo de instrumento (fl. 153/157).

Intimem-se as partes para se manifestar acerca da proposta dos 

honorários periciais de fls. 150/152 em 15 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 1563-84.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, acostar aos autos endereço 

atualizado do requerido a fim de ser designada nova solenidade de 

conciliação/mediação, sobre pena de extinção.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001095-69.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para ciência/manifestação do Id. 28310807, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000873-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

QBE BRASIL SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77169 Nr: 869-52.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto dos Santos Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77169

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Alberto dos Santos 

Faria em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado nas fls. 139/140 seu total adimplemento, ante o levantamento 

dos valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64662 Nr: 2636-96.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, Domingos 

Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Código 64662.

VISTO,

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos formulado à fl. 101.
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Intime-se a parte peticionante para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolver os autos ao arquivo.

 Decorrido o prazo sem manifestação, volvam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e cautelas de praxe.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74890 Nr: 3532-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro São Gabriel Armazéns Gerais e Logística 

Ltda, Aldo Loureiro de Almeida, Ronaldo Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74890.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação da parte 

executada motivo pelo qual a fazenda exequente postula seja realizada a 

citação por edital (fls. 30).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, CITE-SE os executados Agro São Gabriel Armazéns e Logística 

LTDA, Aldo Loureiro de Almeida e Ronaldo Zanon, por edital, com prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias, para, querendo, opor embargos à execução 

fiscal.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a Defensoria Públca, 

para funcionar nestes autos como curadora especial da parte executada 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88073 Nr: 1501-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:17205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88073

Visto,

Defiro o pedido de fl. 67 e, consequentemente, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 15 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 1107-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraulica Exata Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FEREIRA - OAB:10.765, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Código 77631.

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação Monitória intentado por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de 

HIDRÁULICA EXATA LTDA, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A exequente comparece aos autos informando o recebimento integral dos 

valores devidos (fls. 51).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e decido.

Extrai-se da manifestação da exequente informando o recebimento integral 

da dívida exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo extinto a presente ação, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 15 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77647 Nr: 1120-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Senna - ME, Luiz Antonio Senna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77647.

 VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que Fazenda Pública Estadual requer, seja 

procedida, a citação por edital da parte executada, uma vez que a não 

fora encontrado para ser citado pessoalmente.

Contudo extrai-se dos autos, que não houve tentativa de citação do 

executado ao endereço encontrado a fl. 35.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de fls. 37.

Por outro lado, CITE-SE o executado por meio de Carta de Citação no 

endereço de fl. 35, com o retorno do AR, INTIME-SE a exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga-MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27179 Nr: 169-23.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Minatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Código 27179

VISTO,

Considerando que o despacho de fl. 201 contém erro, e atendendo ao 
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pedido de fl. 202, retifico a seguinte parte do despacho:

 Onde consta “inércia do exequente”, passará a constar “inércia do 

executado”.

Deste modo mediante correção realizada, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente conta para realizar 

transferência do valor mediante alvará.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 214-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51037.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 172/174, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 1004-06.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. Peças Agrícolas Ltda - ME, Antonio 

Leandro Bonfim, Gilberto Antonio Palu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51802.

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 80, consequentemente, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Por corolário, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 1398-13.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Gilberto Jacoby Egewarth, Geraldo 

Wiest

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52198.

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pela BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, contra VANDERLEI 

GILBERTO JACOBY EGEWART E GERALDO WIEST.

Às fls. 149 o requerente pleiteia pela realização de citação do executado 

por Oficial de Justiça, bem como busca via RenaJud, InfoJud.

 Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma informação 

pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial para encontrar bens da executada, de modo que já fora realizada 

buscas via sistema BacenJud fls.144/147. Deste modo somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de bens, 

tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá 

a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. Para desta 

forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para empresas 

privadas ou demais órgãos necessário.

Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema RenaJud e 

InfoJud.

Entretanto, DEFIRO o pedido de citação do executado, GERALDO WIEST, 

por Oficial de Justiça, no endereço de fl. 149.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para informar bens passiveis de 

penhora do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, informando-o nos 

autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 15 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 2465-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroposto Comércio e Transporte de Combustível LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Agro Industrial Entre 

Rios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744, Ludmila Almeida Pereira de Sena - 

OAB:12.067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marcos Antônio Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA, 

CNPJ: 11114012000163. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Controvertem os opostos sobre o domínio do bem 

móvel (01 veículo - cor preta- marca S10 Executive Diesel- Ano de 

fabricação 2009, modelo 2010, placa NPO488, Chassi 

9BG1385JOAC425609 , Renavam 173509270 bem móvel, este que se 

acha na posso do Oposto 1, obtido por meio da Ação de Busca e 

Apreensão . Para comprovar seu domínio apresentou Oposto 1, uma 

cédula de crédito Bancário Financiamento para aquisição de bens e/ou 

serviços -CDC PJ firmada entre o Oposto 1 e Oposto 2, apenas. O Oposto 

2, não foi citado, razão pela qual não contestou a presente ação. Ocorre 

que o bem móvel objeto da referida Ação de Busca e Apreensão tem, na 

realizade, como seu legítimo proprietárioo Opositor, conforme tírulo de 

propriedade anexo, emitido pelo Detran -Além disso, o referido bem jamais 

foi trasnferido em nome do segundo Opoente, bem como o contrato 

apresentado pelo Opoente 1 não está em nome do Opositor, bem como o 

mesmo se quer deu anuência no contrato, restando evidente a falsidade e 

invalidade do título apresentado pelo Oposto 1.

Despacho/Decisão: VISTOCite-se a requerida por edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi , digitei.

Paranatinga, 27 de novembro de 2019

Loyne Borges Andrade Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 1000-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jose de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Terezinha Andrade da 

Silva - OAB:18192-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68385.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 120/125, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 571-02.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Caetano de Mello Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Predebon, Maria Elza 

Predebon, Valdomiro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio D Amore Mello - 

OAB:342.819/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº 571-02.2013.811.0044 (Código 51376)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CAETANO DE 

MELLO NETO, alegando contradição na sentença de fls. 253/258, 

requerendo, assim, sua modificação (fls. 257/262).

Às fls. 264 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração 

oposto.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Muito embora o Código Florestal tenha entrado em vigor somente no ano 

de 2012 e o contrato de compra e venda tenha sido realizado entre as 

partes no ano de 2010, a aplicação da Lei 23.793/1934 implicaria em 

redução do patamar de proteção do meio ambiente, o que é inadmissível 

em vista do caso versado.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Por outro lado, a sentença merece reparo quando do erro material 

constante à fl. 255v, eis que apesar do exposto, a ação foi julgada 

improcedente.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, dou-lhes parcial provimento, tão somente para sanar a alegada 

contradição, modificando a sentença atacada para fazer constar o 

seguinte texto na fundamentação de fl. 255:

Onde se lê:

“Desta feita, tem-se que a pretensão inicial é medida que se impõe diante 

dos argumentos acima citados”.

Lê-se:

“Desta feita, tem-se que a pretensão inicial é improcedente, diante dos 

argumentos acima citados”.

 No mais, mantendo incólume a sentença de fls. 253/258.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79461 Nr: 1973-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marilena Dionizia Silveira, Luciene Santos da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação 

tão somente para determinar a restituição dos valores indevidamente 

adimplidos pelo requerente referente as parcelas da GIA nº 98891 que 

deveria ser cobrada no limite de R$ 6.905,02 (seis mil, novecentos e cinco 

reais e dois centavos) (Termo de Confissão fl. 35), respeitados aos 

encargos eventualmente provenientes do não pagamento no prazo 

estipulado.O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso.Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 

20 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86560 Nr: 692-54.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria 

Eloirda Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Brito - OAB:9.982, 

Henrique Lima - OAB:9.979, Marlon César Moraes da Silva - 

OAB:5629/MT, Paulo de Tarso Pegolo - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS, Kennedi Mitrioni Forgiarini - OAB:13303-A/MT

 Processo nº 692-54.2018.811.0044 (Código 86560)

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO FELICIANO 

ALVES DOS SANTOS em face da sentença prolatada à fl. 148, conforme 

se vê fl. 149.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Aduz o embargante que a condenação em relação aos honorários 

advocatícios deveria ter sido fixado em face da requerente.

 No mérito, considerando que a parte requerente foi sucumbente, dou 

provimento ao recurso, eis que de fato a sentença de fl. 148 foi omissa 

neste aspecto.

 Assim acolho os presentes declaratórios, para sanar a alegada 

contradição, modificando a sentença atacada para fazer constar o 

seguinte texto no referido decisum:
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“Por corolário, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que 

preceitua o art. 85, § 8º, do NCPC, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

em atenção ao princípio da proporcionalidade”.

 No mais, mantenho incólume a sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369/O

 DESPACHO: “Vistos etc. Inicialmente, considerando que houve a dispensa 

da oitiva do requerido prejudicado o pedido de redesignação da audiência 

de fls. 252/255 eis que o mesmo se faz presente através de sua defesa 

técnica Com relação a impugnação com relação ao rol de testemunhas 

apresentado pelo requerido, entendo que assiste razão ao advogado do 

requerente, eis que norma processual em seu artigo 357 determina que 

referido rol deva ser apresentado na audiência de saneamento quando é 

designado o ato para tal finalidade, o que de fato ocorreu, ficando apenas 

consignado o comparecimento pessoal das partes para depoimento 

pessoal, não havendo menção com relação a oitiva de testemunhas. 

Ademais, vale destacar que ficou fixado como ponto controvertido o 

adimplemento da 3º e 4º clausula do contrato de fl. 24/27, informando que 

as testemunhas presentes Jacinto e Eduardo não sabem acerca do 

referido fato, e não havendo comprovação do envio da intimação da 

testemunhas, apenas a carta de intimação, o que torna preclusa qualquer 

redesignação para ouvi-lo. Por esse fundamentos defiro o pedido do 

advogado do requerente com fundamento no §5 do artigo 357 do CPC 

indeferindo a oitiva das testemunhas arroladas às fls.246. Considerando 

que neste foi colhido o depoimento pessoal do requerente, não havendo 

requerimento de diligências, encerro a instrução processual. Tendo em 

vista os requerimentos formulados pelas partes, converto as alegações 

orais finais em memorias escritos. Assim, abra-se vistas dos autos à parte 

requerente e à parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de 

Processo Civil, para a apresentação de memoriais finais escritos. Após 

façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64869 Nr: 2702-76.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação apenas 

para a) DECLARAR e DISSOLVER a união estável havida entre Marcelo de 

Matos e Ivanilda Bezerra Nonato, cessando, a partir da data da 

propositura da ação, os deveres de coabitação e fidelidade recíproca, 

com fulcro no art. 1.723, do Código Civil, b) DETERMINAR a partilha do (i) 

Lote nº 03 com área de 16,3646 has situado no setor E, do loteamento 

Núcleo Rural de Paranatinga e do (ii) Caminhão trator marca Scania/T112 

H, placa JYK 94265, Renavam 520829930, os quais deverão ser 

partilhados na importância de 50% para cada um dos ex 

conviventes.Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus 

sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 

85, § 2º), ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo do 

requerido. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação a 

ambos, porquanto beneficiários da gratuidade de justiça.Transitada em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a 

qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67346 Nr: 585-78.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Davi Demschinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michely Fernanda Melchert - 

OAB:18.610, Romulo de Araujo Filho - OAB:19.704, TAINÃ DE 

CAMPOS RONDON - OAB:22017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, e condeno o Instituto 

Nacional de Seguridade Social-INSS ao estabelecimento do benefício 

previdenciário de amparo social de prestação continuada ao requerente, 

nos termos do artigo art. 203, inciso V, da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 

8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2.003, devido a partir da data do 

requerimento administrativo, com a imediata implantação na folha de 

pagamento do requerido.Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com 

Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

d e c i s ã o . ( . . . ) I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58359 Nr: 3292-87.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58359.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Maria de Lurdes da 

silva Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado na fl. 157/159 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 
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parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 1618-40.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivison Leandro Rupolo, Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE CASTRO PAULA 

- OAB:269029

 Processo nº 1618-40.2015.811.0044 (Código 62367)

VISTO,

Defiro o pedido de penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 16.014 

inscrito no CRI desta comarca.

 Assim, a secretaria para que expeça o Termo de Penhora do imóvel, nos 

termos dos artigos 838 e 845, §1º do Código de Processo Civil, uma vez 

que o exequente acostou aos autos cópia da certidão de matrícula.

Cientifique-se o exequente de que, em atenção ao artigo 844, do CPC, 

cabe a ele providenciar a averbação da penhora perante o registro 

competente, mediante apresentação da cópia do auto ou termo.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação, seguindo a forma do artigo 

523, §3º e artigo 845, do Código de Processo Civil.

Intime-se os executados da penhora, por intermédio de seu advogado 

constituído, para que manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se o exequente, ainda, para que traga aos autos as informações 

necessárias para que seja perfectibilizada a intimação dos credores 

hipotecários, bem como requeira o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64008 Nr: 2353-73.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Karpinski - ME, Djonata Karpinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliemerson Douglas 

Langner - OAB:24494/B, Vanderlei Silveiro Pereira - OAB:11.230-B

 Pelo exposto, rejeito a exceção de pré executividade apresentada pelo 

executado.Deixo de condenar os executados em honorários advocatícios 

por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)). No mais, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze), requeira o que entender de 

direito, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 40, do 

CTN.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64661 Nr: 2635-14.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deivison Leandro Rupolo, Loivo Winkelmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 (...)

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Em suma, alega o embargante que a decisão foi contraditória quanto a 

distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que a distribuição do pagamento dos honorários advocatícios e 

custas processuais teve como base o fato do requerido ter sido 

sucumbente quanto aos principais pedidos formulados pelo autor, de modo 

que não se evidencia qualquer contradição na sentença proferida.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

70/80.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32491 Nr: 733-31.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Augusto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Raimundo Barbosa 

Junior - OAB:35.414

 Código 32491.

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Manoel Augusto Ribeiro, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento do crédito tributário (fls. 72).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela fazenda exequente, houve a satisfação integral 

da dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.
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Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome dos executados, bem como o desbloqueio de contas.

Custas processuais a carga do executado.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1278 Nr: 747-06.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Fatima Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Código 1278.

VISTO,

Diante o exposto, defiro os pedidos formulados a fl. 141 verso.

Deste modo encaminhem-se os presentes autos a Contadora Judicial para 

atualização do débito.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos desta 

Comarca, requisitando copia atualizada das matrículas nº. 11759 (lote 

nº.196) e do lote nº.256.

Apresentado atualização de cálculo e resposta de ofício, dê-se nova vista 

ao Ministério Público.

Após concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79014 Nr: 1797-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Luiza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Janice Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT

 Processo nº 797-03.2017.811.0044 (Código 79014)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA LUIZA DE 

OLIVEIRA, os quais alegando contradição na sentença de fls. 70/72, 

requerendo, assim, sua modificação (fls. 73/75).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Consigna-se que não vislumbra-se qualquer contradição quando da 

fixação dos honorários advocatícios fixados contra o embargante.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

73/75.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19287 Nr: 754-80.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arquides Lucas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741, Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-b, Gracielle de Almeida Campos 

- OAB:10847, Helenise Sesti Reghelin - OAB:57752/RS, João Batista 

Araujo Barbosa - OAB:9847, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz 

Carlos Cáceres - OAB:26822-b, NAGIB KRUGER - OAB:4419/O, Nelson 

Feitosa - OAB:3839/MT, Otávio Pereira de Souza - OAB:33704, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A/MT, Willian José de Araújo 

- OAB:3928/MT

 Processo nº 754-80.2007.811.0044 (Código 19287)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ARQUIDES LUCAS DA 

SILVA e BANCO DO BRASIL S/A, os quais alegando contradição na 

sentença de fls. 280/281, requerendo, assim, sua modificação (fls. 

184/185 e 186/188).

Às fls. 294 foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração 

opostos pelas partes.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Consigna-se que encontra-se prejudicado o pleito da exequente quanto a 

fixação de multa, uma vez que o executado acostou aos autos os extratos 

às fls. 290/293.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

280/281.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83075 Nr: 3805-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:17922/A/MT, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Processo nº 3805-50.2017.811.0044 (Código 83075)

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE 

PARANATINGA LTDA alegando contradição na sentença prolatada às fls. 

70/80, requerendo, assim, sua modificação (fls. 81/83).

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente (fl. 95).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 
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existente na decisão em sentido amplo.

Em suma, alega o embargante que a decisão foi contraditória quanto a 

distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que a distribuição do pagamento dos honorários advocatícios e 

custas processuais teve como base o fato do requerido ter sido 

sucumbente quanto aos principais pedidos formulados pelo autor, de modo 

que não se evidencia qualquer contradição na sentença proferida.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

70/80.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102651 Nr: 2792-45.2019.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL, para devolução dos autos nº 

2792-45.2019.811.0044, Protocolo 102651, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50359 Nr: 1874-85.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6.755 MT

 Processo nº 1874-85.2012.811.0044 (Código 50359)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CARLOS 

CARLINHOS NASCIMENTO, alegando contradição na sentença de fls. 

11.032/11.037, requerendo, assim, sua modificação (fls. 11.038/11.052).

Às fls. 11.054 foi certificada a tempestividade dos embargos de 

declaração opostos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Isso porque, restou sobejamente comprovado que o embargante realizou 

reiterados contratos temporários de prestação de serviços sem a 

realização de concurso público, sem que deles tenha se amoldado 

quaisquer das exceções previstas no artigo 37, da Constituição Federal.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

11.032/11.037

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33044 Nr: 1282-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, Edmilson Leite de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA DELA 

JUSTINA, para devolução dos autos nº 1282-41.2012.811.0044, Protocolo 

33044, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2328-31.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto José Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, Irmãos 

Capuci Ltda, Elton Vinícius Capuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE BARBADO - 

OAB:14805-B, PAULA SILVA SENA CAPUCI - OAB:12.301/MS, 

Robinson Fernando Alves - OAB:8.333 OAB/MS, THAIS MUNHOZ 

NUNES LOURENÇO - OAB:19.974/MS, THIAGO NASCIMENTO LIMA - 

OAB:12486, Vladimir Rossi Lourenço - OAB:3.674 OAB/MS

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Requerido ELTON VINICIUS CAPUCI a providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o preparo da carta precatória para inquirição das testemunhas no 

Juízo Deprecado referente a Comarca de São Paulo-SP encaminhado via 

Malote Digital Código de Rastreabilidade 81120204871421 e a Comarca de 

Naviraí-MS encaminhado via Malote Digital Código de Rastreabilidade 

81120204871403.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 113-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria Eloirda 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Brito - OAB:9.982, 

Henrique Lima - OAB:9.979, Marlon César Moraes da Silva - 

OAB:5629/MT, Paulo de Tarso Pegolo - OAB:10.789

 Processo nº 113-43.2017.811.0044 (Código 75431)

 VISTO,

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 351, remetendo os autos à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para que manifeste-se 

acerca de seu interesse no feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76336 Nr: 502-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Vedramin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 786-15.2006.811.0014 (Código 21711)

VISTO,

Cuida-se de ação de aposentadoria rural por idade ajuizada por TEREZA 

VEDRAMIN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Apresentado cálculo de cumprimento de sentença, o requerido não se 

insurgiu quanto aos valores apresentados, requerendo tão somente pelo 

arbitramento dos honorários sucumbenciais no mínimo legal (fls. 106v).

Após, ante o falecimento da autora, foi pleiteado a habilitação processual 

de seu marido para o regular prosseguimento do feito (fls. 107/108).

Desta feita, considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado às fls. 103/104, homologo-o e fixo o pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015.

Por outro turno, em atenção ao artigo 690, do Código de Processo Civil, 

intime-se a autarquia previdenciária para se pronunciar sobre a habilitação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para demais deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de setembro de 2019.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 103409 Nr: 3004-66.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lot Forlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ANDRESKA 

TARGANSKI - OAB:78764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o entendimento do STJ, indefiro o 

pedido de recolhimento de custas ao final do processo, tendo em vista a 

ausência de previsão legal.Por outro lado, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil, concedo ao embargante o prazo de 15 (quinze) 

dias para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a 

concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas, sob 

pena de indeferimento, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

no mesmo prazo, bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010456-30.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANI DA SILVA FRANCISCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010456-30.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: FABIANI DA 

SILVA FRANCISCONI Vistos. Intime-se a parte autora para, em 05 dias, se 

manifestar acerca da petição de ID 25528865. Cumpra-se. 

PARANATINGA, 21 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-59.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELAINE FERREIRA ZOMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

q ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000934-59.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JUCELAINE FERREIRA ZOMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Deixo de receber o recurso aviado, pois o mesmo está intempestivo. 

Percebe-se que a sentença fora proferida no ID. 24583731, cuja foi 

publicada em 07/10/2019, tendo decorrido o prazo em 21/10/2019; O artigo 

42 da Lei 9099/95, prevê que o prazo para a interposição de recurso é de 

10 (dez) dias, tendo decorrido, nos moldes acima, pois interposto o 

recurso em 15 dias, portanto, intempestivo. Por tais razões, deixo de 

receber o recurso aviado no ID. 25503711. Diante da improcedência da 

ação, arquivem-se os autos. Intime-se. Paranatinga/MT, data lançada no 

sistema. Às providências. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-09.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO MANOEL VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

K JORGE FELIPPE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010578-09.2016.8.11.0044. REQUERENTE: FELICIANO MANOEL VIEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., K JORGE FELIPPE - ME Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos. Nada sendo requerido, em 05 dias, arquivem-se. 

Cumpra-se. PARANATINGA, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000694-70.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SANTANA QUEIROZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000694-70.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME EXECUTADO: REGINA 

SANTANA QUEIROZ DE ARAUJO Intime-se o(a)(s) executado(a)(s), 

através de seu(s) representante(s) legal(is) para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523). PARANATINGA, 21 de 

janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-63.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RORIZES FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Vanessa Maria Gomes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000214-63.2017.8.11.0044. REQUERENTE: RORIZES FERREIRA MARTINS 

REQUERIDO: VANESSA MARIA GOMES Diante da certidão de ID 

26165017, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, manifestar nos 

autos se houve o cumprimento integral da obrigação. PARANATINGA, 22 

de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1040944-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MECIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO LISO (REU)

ANA CARLA RAVANELLO (REU)

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1040944-57.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) POLO 

ATIVO: Nome: FELIPE MECIANO Endereço: AVENIDA ÉRICO PREZA, 905, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE ALBERTO LISO Endereço: RUA FRITZ JACOBS, 3340, - DE 

2833/2834 AO FIM, SANTOS DUMONT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 

CEP: 15020-030 Nome: CELIO BATISTA MARTINS FILHO Endereço: 

PR-323, Km 157, Estância Averama, Bandeirantes Rural, UMUARAMA - PR 

- CEP: 87508-131 Nome: ANA CARLA RAVANELLO Endereço: Rua 14, 80, 

Centro, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, O(A) RESECTIVO 

ADVOGADO(A), BEM COMO AS TESTEMUNHAS ARROLADAS para 

comparecerem à audiência de justificação prévia designada para o dia 12 

de março de 2020, às 16h00min, nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1040944-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MECIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO LISO (REU)

ANA CARLA RAVANELLO (REU)

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1040944-57.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) POLO 

ATIVO: Nome: FELIPE MECIANO Endereço: AVENIDA ÉRICO PREZA, 905, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE ALBERTO LISO Endereço: RUA FRITZ JACOBS, 3340, - DE 

2833/2834 AO FIM, SANTOS DUMONT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 

CEP: 15020-030 Nome: CELIO BATISTA MARTINS FILHO Endereço: 

PR-323, Km 157, Estância Averama, Bandeirantes Rural, UMUARAMA - PR 

- CEP: 87508-131 Nome: ANA CARLA RAVANELLO Endereço: Rua 14, 80, 

Centro, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que providencie, no prazo 

de 10 (dez) dias, o preparo das cartas precatórias (São Paulo-SP, 

Umuarama-PR e Guarantã do Norte-MT) para citação/intimação das partes 

requeridas, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do 

mandado, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-40.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANARUTH BONTEMPO E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALETE PEREIRA DA SILVA OAB - GO52206 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial Dr. ALFREDO FABRICIO AYALA - CRM 6045/MT, 

atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, 

mediante assinatura do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade com as 

regras médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. 

Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos 

quesitos, intimado às partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. O perito deverá agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, 

o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No 

mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do 

CPC. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término 

do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, 

art. 3º). Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes 

do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

6. Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Intime-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-21.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial Dr. ALFREDO FABRICIO AYALA - CRM 6045/MT 

atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, 

mediante assinatura do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade com as 

regras médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. 

Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos 

quesitos, intimado às partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. O perito deverá agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, 

o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No 

mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do 

CPC. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término 

do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, 

art. 3º). Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes 

do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-92.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPRANTETI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000100-85.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA OAB - MT19393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-22.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA NUNES AMARAL COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial Dr. ALFREDO FABRICIO AYALA - CRM 6045/MT 

atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, 

mediante assinatura do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade com as 

regras médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. 

Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos 

quesitos, intimado às partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. O perito deverá agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, 

o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No 

mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do 

CPC. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término 

do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, 

art. 3º). Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes 

do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-48.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 
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Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-07.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-94.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial Dr. ALFREDO FABRICIO AYALA - CRM 6045/MT 

atuante perante esta Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, 

mediante assinatura do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade com as 

regras médicas pertinentes e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. 

Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos 

quesitos, intimado às partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. O perito deverá agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a data a qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, 

o que deverá ser informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No 

mandado deverá constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do 

CPC. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término 

do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, 

art. 3º). Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes 

do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-03.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIZA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 
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prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-25.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para 

responder, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 

1.1 – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou 

se deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001428-84.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALESIO WRONSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79262 Nr: 2000-62.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCHIORI GEMEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ANTÔNIO MARCHIORI GEMEO em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, 

conforme certidão de fl. 78. É o relatório. Decido. Como se depreende dos 

autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 747-68.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC/ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PINTO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) do autor da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos (...) Por esta razão, HOMOLOGO para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III “b” do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 2878-21.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

ANTÔNIO ALVES COSTA em face do INSS. No decorrer do procedimento, 

a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme 

petição de fls. 126/127. É o relatório. Decido. Como se depreende dos 

autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 1059-59.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado da parte autora da sentença a seguuir 

transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA 

DOS REIS SILVA SOUZA em face do INSS. No decorrer do procedimento, 

a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme 

certidão de fl. 179. É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita; ”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9409 Nr: 60-05.1992.811.0023

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CASTANHO SCHOLTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

CONSTRUTORA MIRAGUAÍ LTDA, GEANINI SALETI HECHLER, HILÁRIO 

HECKLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:6396-B, 

Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14886 Nr: 2210-70.2003.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU VENDELINO KAPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19743 Nr: 2326-42.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISOL DUARTE ALVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090, 

Ricardo Ferreira da Silva - OAB:/MT16034-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:31644 SP 12304

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20295 Nr: 2708-35.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MESSIAS DA SILVA 

- OAB:4517-A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21393 Nr: 267-47.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:3.528-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29223 Nr: 891-28.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CESAR MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34149 Nr: 444-06.2008.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CUSTINO DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enedia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:MT/3557-A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35548 Nr: 1830-71.2008.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIZA ANASTACIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38028 Nr: 1246-67.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CEZAR GOMES PEREIRA, LUIS 

MARQUES FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:3735, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39985 Nr: 595-98.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS & CIA 

LTDA, RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS SEVERINO, KAMILA TAIANE 

NOGUEIRA DE FREITAS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39997 Nr: 607-15.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. VIEIRA, MANOEL GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40374 Nr: 988-23.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS & CIA 

LTDA, RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS SEVERINO, KAMILA TAIANE 

NOGUEIRA DE FREITAS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40381 Nr: 995-15.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPJMPCL, PRTDT, MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN HENNING DE 

TEIXEIRA - OAB:15316

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 996-97.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. VIEIRA, MANOEL GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40439 Nr: 1053-18.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS & CIA 

LTDA, RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS SEVERINO, KAMILA TAIANE 

NOGUEIRA DE FREITAS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, 

PAULA RAFAELA QUEIROZ - OAB:9.337

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40440 Nr: 1054-03.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS & CIA 

LTDA, RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS SEVERINO, KAMILA TAIANE 

NOGUEIRA DE FREITAS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40486 Nr: 1100-89.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTONIO ANKREVISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 1171-91.2010.811.0023

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 740-23.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, MARISETE TERESINHA 

ALBERTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO ARTIFÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61506 Nr: 1401-65.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FIHO - OAB:146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62860 Nr: 2870-49.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS & CIA 

LTDA, RHAFAELA NOGUEIRA DE FREITAS SEVERINO, KAMILA TAIANE 

NOGUEIRA DE FREITAS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira Cavaletti - OAB:19973, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62933 Nr: 2942-36.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.M.DOS SANTOS & CIA LTDA, ANTONIO 

CARLOS SANTANA, IRAIDES MIRANDA DOS SANTOS, PABLO MIRANDA 

DE OLIVEIRA, ALURDE ZANELLA GOLDA, NILO ALVARO MIRANDA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON MAURO RODRIGUES 

PÊGO - OAB:139.872, KAYO PATRICK ANDRADE LACERDA - OAB:MG 

130.362

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66691 Nr: 596-44.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DORALINO ROSSETTI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-B

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67869 Nr: 1586-35.2014.811.0023

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

SINVALDO SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560/MT, NEUMA T. P. CIELO - OAB:3.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B
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 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70433 Nr: 3638-04.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERPAZ -COOP. AGRICOLA MISTA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DA SILVA, ELPIDIO VIEIRA 

DE CARVALHO, ENIO DAL SOGLIO, DAIANE DA COSTA SILVA, JOCIRA 

MARIA DA SILVA, ROSYELI MONTEIRO DA CUNHA, ANTONIO ANDRADE 

DOS SANTOS, MARIA NAVARRO DA COSTA, CLAUDINEIA ALVES DA 

SILVA, DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOSE FRANCISCO PASCOALAO - OAB:16500-B

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71989 Nr: 973-78.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇAO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A/MT

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72498 Nr: 1316-74.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74216 Nr: 2432-18.2015.811.0023

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75873 Nr: 3511-32.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BIANCONI, GISELE MARISE BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12208-A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75879 Nr: 3516-54.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCILIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76611 Nr: 376-75.2016.811.0023

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO VARELA MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80060 Nr: 2513-30.2016.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL, VALCIDES 

CARLOS VELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MOLINARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiagna Morgana Magalhães 
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Vieira Cavaletti - OAB:19973, RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80456 Nr: 2763-63.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8.184-4

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82406 Nr: 462-12.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L EQUIPEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82812 Nr: 753-12.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GARBULHA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA DE CAMARGO MARTINS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELARMINA DE SOUZA - 

OAB:2494, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87946 Nr: 4271-10.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER GOMES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909-SP

 FINALIDADE: intimação do(a) advogado(a) para que, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC, proceda a DEVOLUÇÃO destes autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 234 do CPC, visto que os 

autos estão em carga por tempo superior ao permissivo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000037-60.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARINES CENCI BEE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009 recebo a inicial e 

postergo a análise do pedido liminar para momento posterior a 

manifestação da autoridade coatora. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade acoimada de coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações. Após, vistas ao Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000793-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARCELINO DE SOUSA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual objetivou a 

imediata transferência da paciente VICENTE MARCELINO DE SOUSA, para 

fornecimento de cirurgia ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL, e demais 

procedimentos necessários a resguardar a vida. A antecipação dos 

efeitos da tutela foi deferida em 1º/8/2019 (fl. 22624684). O Ministério 

Público requereu o julgamento antecipado da lide, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil (fl. 24549387). É o relatório. Decido. Por ser a matéria 

exclusivamente de direito e não havendo a necessidade de produção de 

outras provas, passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, 

trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Peixoto de Azevedo/MT objetivando compeli-los 

à disponibilizar cirurgia ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL, a fim 

resguardar a vida de VICENTE MARCELINO DE SOUSAS. Os documentos 

juntados nos autos indicaram que de fato a paciente apresentava quadro 

de urgência com risco de morte, sendo imperioso o deferimento da medida 

vindicada. Quando do deferimento da liminar, ficou consignado que: Ante o 

exposto e com fundamento nos artigos 194, c/c 198 da CF e artigos 497, 

c/c 297 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação liminar da 

tutela, para determinar ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO que 

providencie NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS A 

TRANSFERÊNCIA da paciente VICENTE MARCELINO DE SOUSA (nascida 

aos 16 de maio de 2019) VIA UTI AÉREA PARA FORNECIMENTO DE 

CIRURGIA ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL (caso surja vaga em 

Hospital de Cuiabá) ou VIA UTI TERRESTRE PARA FORNECIMENTO DE 

CIRURGIA ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL (caso surja vaga em 

Hospital de Sinop, Sorrio e Lucas do Rio Verde), ou ainda em qualquer das 

unidades de saúde das cidades do Estado de Mato Grosso que atestem a 

vaga, até mesmo em outro Estado da federação, a fim de que sejam 

realizados todos os demais procedimentos médicos necessários para 

resguardar a sua vida, seja em hospital da rede pública ou privada, 
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suportando o requerido todo ônus financeiro. Caso necessário, deverá 

providenciar o transporte por empresa privada . Apreciando o mérito da 

presente demanda entendo que os argumentos lançados na decisão 

liminar devem ser confirmados, mormente porque o objetivo maior foi 

garantir a VICENTE MARCELINO DE SOUSA o direito à vida, à saúde e à 

dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal. Com 

efeito, os direitos à vida e à saúde são fundamentais, amplos, 

incondicionais e absolutos, sendo matéria com origem constitucional direta 

(artigos 5º, caput; c/c 196 e seguintes, da CF/88). Nas palavras do 

excelso Ministro Celso de Melo, o direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, os cidadãos, 

o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar (RE 393175 AgR). Os artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal não se tratam de mera norma programática, mas impingem aos 

entes federados um dever de prestação positiva, obrigando os a 

implementar políticas públicas que concretizem e garantam eficácia ao 

direito à saúde. Ocorre que muitas vezes as políticas públicas adotadas 

pelo Estado, mesmo que amplas e contínuas, não são suficientes ou 

eficazes na concretização destes deveres, seja em virtude da voluptuosa 

demanda pelos serviços de saúde, seja porque os medicamentos e 

tratamentos constantes dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

estatuídas pelo SUS não acompanham a evolução médica. Logo, quando 

há deficiência nesta prestação, é natural que ocorra a judicialização do 

direito de proteção à saúde e à vida, sendo de extrema importância para o 

Estado Social e Democrático de Direito, conforme elucidam os excelsos 

jurista Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: “Constatando-se a 

existência de políticas públicas que concretizam o direito constitucional à 

saúde, cabe ao Poder Judiciário, diante de demandas como as que 

postulam o fornecimento de medicamentos, identificar quais as razões que 

levaram a Administração a negar tal prestação. É certo que, se não cabe 

ao Poder judiciário formular políticas sociais e econômicas na área da 

saúde, é sua obrigação verificar se as políticas eleitas pelos órgãos 

competentes atendem aos ditames constitucionais do acesso universal e 

igualitário . (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet 

Branco em Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 706) Neste contexto, convém esclarecer que quando o 

Poder Judiciário constata a ausência de prestação ou de prestação 

inadequada deste serviço e determina o fornecimento gratuito de 

medicamento ou a realização de uma cirurgia à pessoa carente de 

recursos, não está desrespeitando o princípio da independência dos 

poderes ou comprometendo a universalidade do acesso a saúde, mas sim 

assegurando a dignidade da pessoa humana e zelando pela realização da 

justiça social, papel que lhe insculpiu a carta constitucional. Importante 

ressaltar que a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º da 

Carta Magna como princípio fundamental da República Federativa do Brasil 

e hoje é concebida como valor supremo da democracia. No caso dos 

autos verificou-se que no momento do ajuizamento da presente demanda 

a situação de saúde de VICENTE MARCELINO DE SOUSA apresentava 

tamanha gravidade, que a concessão da tutela de urgência foi medida 

impositiva, sob o risco de perecer o próprio direito resguardado, in casu A 

VIDA. Por fim, no presente feito resta incontroverso a responsabilidade 

dos requeridos no fornecimento do tratamento e meios de garantir à 

saúde, vida e à dignidade de VICENTE MARCELINO DE SOUSA, 

especialmente em razão de serem direitos a serem garantidos de forma 

solidária pelos entes estaduais e municipais. Ademais, de acordo com os 

arts. 264, 275 e 283, todos do Código Civil de 2002, bem como pela 

doutrina mais autorizada que rege o conceito de solidariedade, pode-se 

dizer que o credor tem direito de receber de cada um dos devedores o 

objeto devido, cabendo a estes discutir posteriormente quem tinha a 

obrigação originária, ressarcimento os demais. No entanto, 

independentemente deste conceito civilístico de solidariedade, reporto-me 

ao disposto no artigo 198, principalmente no inciso II, da Constituição 

Federal de 1.988. Tal dispositivo, regulamentando o Sistema Único de 

Saúde, fixa uma diretriz que entendo imprescindível para o presente caso, 

qual seja – o "atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Ora, se o 

atendimento é INTEGRAL; mais que isso, se a prioridade é para 

ATIVIDADES PREVENTIVAS; não deixando de lado os serviços 

assistenciais, inegável é que todo aquele que bate às portas de um ente 

público (Municipal, Estadual ou Federal) solicitando saúde deve dele 

prontamente receber. Não cabe ao Estado se isentar da responsabilidade, 

nem alegar ser de competência da União a responsabilidade pelo SUS, 

pretendendo se isentar da responsabilidade, antes, deve efetivar o 

comando Constitucional do atendimento INTEGRAL, pleiteando 

posteriormente, em processo próprio se for o caso, o eventual 

ressarcimento do que tenha por direito dos entes mais abastecidos 

financeiramente - União. O que não pode é um cidadão, necessitando de 

procedimento terapêutico para a manutenção de sua saúde e vida, ter 

negado este direito enquanto autoridades públicas discutem de quem é a 

responsabilidade de “pagar a conta”, principalmente se a instituição do 

Sistema Único de Saúde visou trazer todos os entes públicos para uma 

cooperação mútua, devendo sempre atender incondicionalmente a 

população. Por oportuno, não estamos tratando de uma cirurgia 

excepcional realizada no exterior, muito menos de contratação de 

profissionais altamente capacitados. O que se pleiteou foi a 

disponibilização de cirurgia ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL, e 

demais procedimentos necessários, que o Estado e o Município podem 

muito bem suportar, cabendo aos mesmos, entendendo que não possuem 

a responsabilidade final, pleitearem em ação regressiva um contra o outro 

ou, ainda, contra a União, o direito de ressarcimento dos valores 

despendidos com o cumprimento da obrigação imposta nesta ação. No 

mesmo sentido, tem-se o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178, 

segundo o qual é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar 

o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos 

eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a 

concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados, 

veja-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS, 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. Q polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, rei. Min. Luiz Fux, 

DJe 16/3/2015).” 3. Dispositivo Posto isso, e sem maiores delongas, 

confirmo a medida liminar deferida em 1º/8/2019 (fl. 22624684) e diante do 

cumprimento voluntário pelos requeridos excluo a multa anteriormente 

fixada, JULGANDO, desde já, PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar 

a tutela de urgência deferida à fl. 22624684. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento as 

partes do pagamento de custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON CARLOS TIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDIDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-62.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:EVERSON 

CARLOS TIVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI POLO PASSIVO: JOAO CANDIDO DA COSTA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 05/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda
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1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151928 Nr: 8843-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Freitas, Sebastião Nunes de 

Freitas, Marcelo Correa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Diante da penhora parcial dos débitos, intime-se o exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito.

Nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º do NCPC, intime-se o executado para 

que em 5 dias se manifeste sobre o valor penhorado.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003805-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003805-58.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: JOSE HONORIO DE OLIVEIRA 

PARTE RÉ: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28309341 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 23/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127532 Nr: 7001-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVARDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVARDO DE SOUZA SILVA, CNPJ: 

09315857000175. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): o valor de R$2.403,28 (dois mil, quatrocentos e 

três reais e vinte e oito centavos).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147461 Nr: 6796-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL DIONIZIO DE SOUZA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

reconheceu o dever de prestar alimentos em favor da exequente. 

Processado regularmente o feito, foi avençado acordo nos autos n. º 

014.2006.000027-2, que tramitou em Vilhena – RO, fixando a obrigação 

alimentar em 50% do salário mínimo vigente, o que perfaz, atualmente, a 

quantia de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos). Acontece que o executado, desrespeitando ordem judicial, sem 

qualquer justificativa, não está cumprindo com seu dever inerente ao 

poder familiar, estando inadimplente desde setembro de 2006, razão pela 

qual se impõe o estabelecimento desta etapa satisfativa. No presente 

pedido será cobrado, apenas, as três últimas prestações, estabelecimento 

cumprimento por carta de sentença para o restante.

Despacho/Decisão: Vistos.DETERMINO a busca de endereço do 

executado junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel) e ao 

INFOJUD.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE o executado por 

edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao requerente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ademais, ressalto que insistentemente os autores alegam sobre a 

existência de valores que suspostamente estão depositados nos autos. 

Atendendo os pedidos dos autores e, ainda mais, objetivando assegurar 

os direitos dos autores, e a fim de se evitar injustiças, por duas vezes 

este juízo determinou que a secretaria certificasse sobre a existência, ou 
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não, de quantias depositadas nos autos.Com a decisão de ref. 149, 

juntou-se o extrato do Sistema da Conta Única, demonstrando que não há 

valores depositados nos autos.Por resguardo, novamente foi determinado 

a certificação a respeito de eventuais valores. Assim, juntou-se à ref. 175 

informação do próprio Departamento de Depósitos Judiciais, descrevendo 

o seguinte: “O valor já estava vinculado e foi resgatado por alvará no 

próprio processo. Não sendo possível vincular novamente”. Concluindo, 

todos os valores já foram levantados pelos autores.Por fim, a título de 

complementação à sentença de ref. 162, a jurisprudência pátria é maciça 

e pacífica no sentido de admitir a extinção da execução, quando restar 

configurado o abandono por parte do exequente. Neste viés:APELAÇÃO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – 

POSSIBILIDADE. Mesmo após ser intimado pessoalmente e na pessoa de 

seu advogado, o autor manteve-se inerte. Correta aplicação do § 1º, do 

art. 485, do novo Código de Processo Civil. – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 02231434520118260100 SP 

0223143-45.2011.8.26.0100, Relator: Eduardo Siqueira, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 08/04/2019).Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra a sentença 

lançada à ref. 162.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE via 

DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 198005 Nr: 7165-18.2019.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão vertida na inicial 

apresentada pelo Ministério Público em desfavor de LIDERFONSO 

RODRIGUES TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, o fazendo com 

resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONDENÁ-LO, ao pagamento de 3 (três) salários de referência, a serem 

endereçados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Pontes e Lacerda, em razão da prática da infração 

administrativa prevista no art. 249 do ECA.DEIXO de condenar o 

representado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

na forma do art. 141, § 2º, do ECA, assim como dos honorários 

advocatícios, em obediência ao disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da 

Constituição da República.PUBLIQUE-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso.INTIME-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, REMETAM-SE 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154487 Nr: 10167-64.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

DEFICIENTE proposta por RUBENS FERNANDES, devidamente qualificado, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Carreou a inicial os documentos de fls. 12/25.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 32/41, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

Apesar de devidamente intimado, o autor não apresentou a impugnação à 

contestação (fl. 45).

Submetido à perícia médica, o laudo foi juntado às fls. 56/59.

 Mais adiante, às fls. 120/122, foi anexado o relatório social referente ao 

estudo realizado no âmbito doméstico e familiar do autor.

Manifestou a parte autora, às fls. 129/130, acerca do estudo social.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

comprovada mediante laudo médico; b) ausência de meios para prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida pela família; e c) renda familiar per 

capita inferior a ¼ (um quarto) de salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa é portadora de deficiência e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Com base no laudo médico de fls. 56/59 é de se reconhecer a 

incapacidade do autor para o trabalho, conjugado aos problemas sérios de 

saúde. Assim, verifico que o autor não tem condição de exercer qualquer 

labor, conforme relatório médico, satisfazendo um dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado.

A hipossuficiência econômica, por sua vez, está caracterizada pela 

ausência de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida 

pela família, referente à renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. Antes, porém, é de se salientar que o critério de aferição 

da renda mensal, estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.743/1993, não 

impede que a miserabilidade da parte autora e de seu grupo familiar seja 

aferida mediante outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a avaliação socioeconômica declarou que o autor não 

trabalha e que vive com sua companheira, uma filha e dois netos. Além 

disso, informou que a condição financeira da família é insuficiente para 

suas necessidades, visto que não possuem renda, à exceção de 

eventuais doações percebidas por terceiros, motivo pelo qual, entendo 

que está comprovado o estado de miserabilidade do autor.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega no bojo deste decisório:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO 

ART. 20 DA LEI Nº 8.742/93 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. JUROS 

E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 

DO STJ.

1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o 

conteúdo econômico do pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 

475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente não incide o § 3º desse artigo, 

tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do 

plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior 

competente.

2. O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional, de 

caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição 

Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que consiste no 

pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de deficiência ou 

idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

e nem de tê-la provida pelo núcleo familiar.

3. Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 20 da Lei n. 8.742/93, impõe-se a manutenção da sentença que 

concedeu o benefício de amparo assistencial pleiteado e sem o qual o 

grupo familiar não pode auferir uma vida com o mínimo de dignidade.

4. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.

5. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n. 111 do STJ e da jurisprudência consolidada desta Corte.
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6. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas para fixar o 

pagamento dos juros e correção monetária conforme orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que a verba honorária seja 

fixada na forma acima expendida.

 (TRF1, AC 0070262-33.2015.4.01.9199/MG, Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

01/06/2016)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

ao autor RUBENS FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 4 de outubro de 2016 (fl. 16).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à 

parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, 

não sendo necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: RUBENS FERNANDES; 

(ii) benefício concedido: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA AO DEFICIENTE; (iii) renda mensal atual: 100% (CEM POR 

CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício (DIB): 4 DE 

OUTUBRO DE 2016; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA 

JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143374 Nr: 4988-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Clemente da Silva, INTERESSADO 

AUSENTES,INCERTOS E DESCONHEICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico que foram encontrados 

quatro endereços do requerido, todavia, tentou-se a citação em apenas 

um, que restou infrutífera (fl. 55).

Deste modo, EXPEÇA-SE carta precatória para Comarca de Juína, Estado 

de Mato Grosso, a fim de que se proceda com a citação do requerido nos 

endereços: Quarto Assentamento – Serraria o Vale do Seringal, bairro 

Vale do Seringal, Castanheira/MT, CEP: 78345-000; Sítio Goiano, Lote 15, 

Setor IV, bairro Vale do Seringal, Castanheira/MT, CEP: 78345-000.

CITE-SE a confinante Domingas Dalva dos Santos no endereço informado 

na certidão de fl. 62. Para tanto, EXPEÇA-SE mandado.

Por fim, CUMPRAM-SE as demais determinações de fl. 38, especialmente 

no que toca à notificação das Fazendas Públicas e extração da certidão 

vintenária.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135239 Nr: 1557-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIANA ALVES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

DEFICIENTE proposta por WILIANA ALVES ROSA, devidamente 

qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Carreou a inicial os documentos de fls. 12/18.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 23/31, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou a impugnação à 

contestação (fl. 35).

Submetida à perícia médica, o laudo foi juntado às fls. 56/59.

 Mais adiante, às fls. 67/69, foi anexado o relatório social referente ao 

estudo realizado no âmbito doméstico e familiar da autora.

Manifestou a parte autora, às fls. 73/74, acerca do estudo social.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

A Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

comprovada mediante laudo médico; b) ausência de meios para prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida pela família; e c) renda familiar per 

capita inferior a ¼ (um quarto) de salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa é portadora de deficiência e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Com base no laudo médico de fls. 56/59 é de se reconhecer a 

incapacidade da autora para o trabalho, conjugado aos problemas sérios 

de saúde. Assim, verifico que a autora não tem condição de exercer labor, 

conforme relatório médico, satisfazendo um dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado.

A hipossuficiência econômica, por sua vez, está caracterizada pela 

ausência de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida 

pela família, referente à renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. Antes, porém, é de se salientar que o critério de aferição 

da renda mensal, estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.743/1993, não 

impede que a miserabilidade da parte autora e de seu grupo familiar seja 

aferida mediante outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a avaliação socioeconômica declarou que a autora 

não trabalha e que reside com sua mãe. Além disso, informou que a renda 
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familiar é proveniente do trabalho da mãe da requerente, o que perfaz o 

montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, quantia esta 

insuficiente para suas necessidades, precisando, ainda, de eventuais 

doações percebidas por parentes.

 Cabe ressaltar, que apesar da renda per capita ser superior ao ¼ do 

salário mínimo, tem-se que o valor que ultrapassou é ínfimo (R$ 40,25 – 

quarenta reais e vinte e cinco centavos), motivo pelo qual, entendo que 

está comprovado o estado de miserabilidade da autora.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega no bojo deste decisório:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. IDOSO. IDADE SUPERIOR A 65 

ANOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

 1. A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a Lei n. 8.742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social) garantem um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, independentemente de contribuição à seguridade 

social.

 2. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada 

estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente 

deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não 

receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) 

ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (requisito 

para aferição da miserabilidade).

 3. O Col. STF, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1.232-1/DF, declarou que a regra constante do art. 20, § 3º, da LOAS não 

contempla a única hipótese de concessão do benefício, e sim presunção 

objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da necessidade 

assistencial em cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda 

"per capita" ultrapasse o valor de ¼ do salário mínimo, cabendo ao 

julgador avaliar a vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto.

 4. Também o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, 

consagrou a possibilidade de demonstração da condição de miserabilidade 

do beneficiário por outros meios de prova, quando a renda per capita do 

núcleo familiar for superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Nesse 

sentido, cf. REsp 1.112.557/MG, Terceira Seção, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 20/11/2009.

 5. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para fins de cálculo 

da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo 

que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro 

da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na 

aplicação analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso). Precedentes.

6. Na hipótese, o requisito etário foi preenchido, uma vez que a parte 

autora conta com idade igual ou superior a 65 anos, consoante 

comprovante de identificação encartado aos autos. A condição de 

miserabilidade foi avaliada pelo estudo social de fls. 72/74, que revela que 

a autora reside com seu esposo, que percebe aposentadoria no valor 

mensal de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), sendo essa a única 

fonte de renda da família. O núcleo familiar ainda é composto de seu filho 

maior, desempregado, o que permite inferir que a renda per capita não 

ultrapassa ½ do salário mínimo, circunstância que autoriza, nos termos da 

fundamentação acima e da mais recente jurisprudência, a percepção do 

benefício pleiteado.

 7. No caso, o termo inicial deve ser fixado a partir da data de citação.

 8. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal.

 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência ou do 

acórdão que reforma a sentença de improcedência.

 10. Apelação da parte autora provida.

(TRF1, AC 0066043-74.2015.4.01.9199/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 

14/11/2016).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora WILIANA ALVES ROSA, devidamente qualificada nos autos, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 30 de abril de 2016 (fl. 16).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Considerando que é fato notório o falecimento do perito Dr. José Dárcio de 

Andrade Rudner, DETERMINO a expedição de certidão de crédito referente 

aos honorários periciais, a fim de que os herdeiros se utilizem da via 

ordinária adequada para recebimento do crédito pericial.

Em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à 

parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, 

não sendo necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: WILIANA ALVES 

ROSA; (ii) benefício concedido: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE; (iii) renda mensal atual: 100% 

(CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício 

(DIB): 30 DE ABRIL DE 2016; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA 

JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002989-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILO MADEIREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30(TRINTA)DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002989-13.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 3.164,35 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: FILO MADEIREIRA LTDA - ME Endereço: 

RODOVIA BR 174 - B, 0, KM 03, ZONA SUBURBANA, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 527 de 743



resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Nestas condições, requer à 

Vossa Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de 

agosto de 1980, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) 

no(s) Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), 

ou nomear bens à penhora, com observância ao disposto no art. 9º, seus 

incisos e parágrafos da supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o 

fazendo, proceder-se à penhora ou arresto, com o respectivo registro, de 

tantos de seus bens quantos bastarem para garantir a execução, no 

termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações previstas no 

mencionado diploma Legal. A presente ação segue os termos do artigo 

174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 

(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. Requer 

ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as 

prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, se for o caso, a 

intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º do artigo 12 da 

Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, inciso IV, 

concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

condenação do Executado em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de pronto 

pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para os 

casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em havendo embargos, 

que se os julguem improcedentes, condenando o executado ao pagamento 

do valor principal com os acréscimos legais, custas processuais, ônus da 

sucumbência e demais cominações legais pertinentes DECISÃO: Vistos. 

INDEFIRO o pedido de Id: 24532255, uma vez que não exauriu todos os 

meios de citação do executado. Ademais, DETERMINO a busca de 

endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema Infojud. Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o 

executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas 

as determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 4 de novembro de 2019. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002912-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT14696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30(TRINTA)DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002912-04.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 3.008,91 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: Av. 

Mal. Rondon, 522, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSAO LTDA - EPP Endereço: R Major Gama, 745, - DE 367/368 A 

1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos da 

supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 

11, e demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam 

conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades 

do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto 

posto, requer-se a condenação do Executado em custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o 

caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, para os casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em 

havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado ao pagamento do valor principal com os acréscimos legais, 

custas processuais, ônus da sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. DECISÃO: Vistos. INDEFIRO o pedido de Id: 25126646, uma 

vez que não exauriu todos os meios de citação do executado. Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por 
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edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o 

prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 4 de 

novembro de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda , 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002893-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VON GROLL OAB - MT25938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO MARIANO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30(TRINTA)DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002893-95.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 5.012,37 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: AV 

MARECHAL RONDON, 522, PREFEITURA, CENTRO, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: BERNARDO MARIANO & CIA LTDA - ME 

Endereço: RUA CEARA, 615, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Nestas condições, requer à Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de 

juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) 

representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens à penhora, 

com observância ao disposto no art. 9º, seus incisos e parágrafos da 

supracitada Lei nº 6830/80, sob pena de, não o fazendo, proceder-se à 

penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de seus bens 

quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 

11, e demais cominações previstas no mencionado diploma Legal. A 

presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam 

conferidas ao Sr. Oficial de Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do 

CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do Executado, nos 

termos do §2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades 

do artigo 7º, inciso IV, concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto 

posto, requer-se a condenação do Executado em custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o 

caso de pronto pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, para os casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em 

havendo embargos, que se os julguem improcedentes, condenando o 

executado ao pagamento do valor principal com os acréscimos legais, 

custas processuais, ônus da sucumbência e demais cominações legais 

pertinentes. DECISÃO: Vistos. INDEFIRO o pedido de Id: 23011289, uma 

vez que não exauriu todos os meios de citação do executado. Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por 

edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o 

prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 4 de 

novembro de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002821-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. FERNANDES - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002821-11.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 745,85 ESPÉCIE: 

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: Av. 

Mal. Rondon, 522, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: A. A. FERNANDES - EPP Endereço: RUA PERNAMBUCO, 

595, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Nestas 

condições, requer à Vossa Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei nº 

6.830, de 22 de agosto de 1980, a citação do Executado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais 

encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) 

referida(s), ou nomear bens à penhora, com observância ao disposto no 

art. 9º, seus incisos e parágrafos da supracitada Lei nº 6830/80, sob 

pena de, não o fazendo, proceder-se à penhora ou arresto, com o 

respectivo registro, de tantos de seus bens quantos bastarem para 

garantir a execução, no termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações 

previstas no mencionado diploma Legal. A presente ação segue os termos 

do artigo 174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Requer ainda à V.Exa., que sejam conferidas ao Sr. Oficial de 

Justiça as prerrogativas do §2º do art. 212 do CPC, bem como, se for o 

caso, a intimação do conjugue do Executado, nos termos do §2º do artigo 

12 da Lei 6.830/80, obedecidas as formalidades do artigo 7º, inciso IV, 

concomitante com artigo 14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a 

condenação do Executado em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios à base de 10% (dez por cento) para o caso de pronto 

pagamento e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para os 

casos em que não ocorrer pronto pagamento, e em havendo embargos, 

que se os julguem improcedentes, condenando o executado ao pagamento 

do valor principal com os acréscimos legais, custas processuais, ônus da 

sucumbência e demais cominações legais pertinentes. Nestes termos 

dando a causa o valor de R$ 745,85,calculados nos termos da C.D.A 

anexa. DECISÃO: Vistos. INDEFIRO o pedido de Id: 23012571, uma vez que 

não exauriu todos os meios de citação do executado. Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por 

edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o 

prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003400-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA CAETANO DA SILVA (EMBARGANTE)

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003400-28.2019.8.11.0011. 

EMBARGANTE: CLEZIA CAETANO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA 

SILVA EMBARGADO: ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por CARLOS ALBERTO 

DA SILVA e CLEZIA CAETANO DA SILVA, devidamente qualificados no 

feito, ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL, também qualificado. Juntou 

aos autos documentos de Id. 23813599 - Pág. 1 a Id. 23813605 - Pág. 2. 

Na sequência dos atos processuais, o Juízo da Primeira Vara da Comarca 

de Mirassol D’Oeste/MT acolheu a alegação de incompetência e declinou-a 

para a Comarca de Pontes e Lacerda, conforme decisão de Id. 26469988. 

É a suma do necessário. Fundamento e deciso. De partida, que os 

embargantes alegaram que o embargado não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, que lhes foram concedidos nos autos da 

a ç ã o  p r i n c i p a l ,  d e v i d a m e n t e  r e g i s t r a d a  s o b  o  n º . 

1001902-91.2019.8.11.0011. Em sendo assim, através da análise da 
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declaração de imposto de renda do embargado, acostado nos autos da 

ação de execução de nº. 1001902-91.2019.8.11.0011, em Id. 28126382 - 

Pág. 1 a Id. 28126387 - Pág. 1, verifica-se que o mesmo auferiu 

rendimentos no ano de 2018 correspondentes a R$ 70.411,34 (setenta mil, 

quatrocentos e onze reais e trinta a quatro centavos), o que corresponde 

a valores mensais de R$ 5.867,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta e sete 

reais e sessenta e um centavos). Para fins ilustrativos, a presunção de 

hipossuficiência para que uma pessoa seja assistida pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, é aferida através da análise dos 

rendimentos mensais da entidade familiar; caso os ganhos da família 

alcancem cinco salários mínimos mensais, a pessoa não é considerada 

hipossuficiente para ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, “ex vi” do art. 1º, “caput”, da Resolução 90/2017-CSDP. 

Deste modo, como o embargado aufere sozinho valores que ultrapassam 

os cinco salários mínimos, utilizando-se os mesmos critérios para a 

avaliação da hipossuficiência adotados pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, é certo que o embargado não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Isto posto, ACOLHO a impugnação à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária e REVOGO a decisão 

que concedeu a gratuidade processual ao embargado nos autos da ação 

de execução de nº. 1001902-91.2019.8.11, nos termos do art. 99, §2º, do 

NCPC. INTIME-SE a embargado, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de 

trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. TRASLADE-SE cópia da presente decisão 

para os autos da ação de execução nº. 1001902-91.2019.8.11, 

promovendo-se ao cadastramento dos advogados dos embargantes. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003331-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003331-87.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA REU: CAB PONTES E LACERDA 

LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c DANOS MORAIS, ajuizada por JOSE ANTONIO DOS SANTOS 

DA SILVA em face de CAB PONTES E LACERDA LTDA, alegando que 

tomou conhecimento de que seu nome fora inserido junto aos órgãos de 

proteção do crédito por uma dívida no valor R$ 110,36 (cento e dez reais e 

trinta e seis centavos), a qual desconhece completamente a origem, uma 

vez que nunca celebrou negócio jurídico com a requerida para o 

fornecimento de serviço público no imóvel informado na faturas de 

cobrança de água e esgoto que lhe foram encaminhadas. Assim, intentou 

a presente ação, requerendo a antecipação da tutela para que seu nome 

fosse excluído dos órgãos restritivos de crédito e, no mérito, pretende a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, pela 

negativação indevida, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 24850845 - Pág. 1 a 

24850869 - Pág. 1. Recebida a inicial, foi deferida a medida de urgência (ID 

n.º 24902433). A requerida apresentou contestação (ID n.º 25086541), 

pontuando que o requerente deixou de comunicar a alteração do 

responsável pelo pagamento das faturas vincendas, de maneira que ficou 

responsável pelo adimplemento das obrigações originadas pela prestação 

do serviço público em razão do descumprimento de dever que lhe 

incumbia. Por tal razão, a inclusão do nome do requerente nos cadastros 

de maus pagadores se trata do exercício regular de um direito e, 

consequentemente, a obrigação de pagar é legítima, não havendo que se 

falar em condenação por dano moral. Juntou documento de Id. 27546080. 

Realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a uma 

composição amigável (Id. 27644957). O requerente apresentou réplica à 

contestação, rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da 

exordial (Id n.º 27775886). É a suma do necessário. Fundamento e Decido. 

Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos 

termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a 

prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente 

diante da manifestação das partes nesse sentido. Apenas para situar a 

“vexata quaestio”, impende esclarecer que a pretensão autoral cinge-se 

na declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

decorrentes da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito. No ponto, cumpre ressaltar que, nas ações declaratórias em que a 

parte requerente alega a inexistência de relação jurídica que deu ensejo 

ao débito, cabe ao requerido a prova da existência do negócio que deu 

origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. A 

propósito, colhe-se do entendimento do processualista Alexandre Freitas 

Câmara: "(...) se o autor se limitar a negar a existência do fato constitutivo, 

(por exemplo, o autor pede a declaração da inexistência de uma obrigação 

que, segundo ele, jamais existiu, embora sua existência venha sendo 

alardeada pelo demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus, 

cabendo ao réu demonstrar a existência do fato constitutivo do seu 

direito." (in "Lições de Direito Processual Civil", v. I, 13ª edição, p. 406)”. Do 

mesmo modo, é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA – 

PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – VALOR MERA SUGESTÃO – SÚMULA 326 

DO STJ. – [...] Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. O valor pedido pelo autor da ação indenizatória 

por danos morais induz tão somente sugestão. Se o valor é arbitrado 

aquém do pretendido, saiu vencedor da ação na sua totalidade, não se 

falando em sucumbência recíproca ou vitória mínima.” (TJ-MT - APL: 

00151975520138110002 124248/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2016). Com tais considerações, 

verifica-se que o requerente logrou êxito em demonstrar que a parte 

requerida promoveu a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito no valor de R$ 110,36 (cento e dez reais e trinta e seis 

centavos). A parte requerida, por sua vez, não nega que procedeu ao 

lançamento do nome da requerente perante os órgãos restritivos de 

crédito, mas afirma que o débito mencionado decorreu da negligência do 

autor em comunicar a alteração da titularidade do responsável pela 

unidade consumidora que gerou a cobrança ora questionada em juízo. 

Ocorre que, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer elemento de 

prova que demonstre relação jurídica anterior que ligue o autor à unidade 

consumidora geradora da fatura questionada, vale dizer, dever que lhe 

incumbia por força da decisão que inverteu o ônus da prova, conforme Id. 

24902433. Nessa senda, ao incumbia à parte requerida comprovar que o 

autor, em tempos passados, havia solicitado a prestação do serviço 

público consistente no fornecimento de água e esgotamento sanitário no 

imóvel no qual se encontra instalada a unidade geradora da cobrança 

questionada. Nesse diapasão, convém registrar que a responsabilidade da 

parte requerida independe da existência da culpa, porquanto decorrente 

do risco do empreendimento, devendo, pois, responder pelos danos 

causados ao consumidor pelos danos que lhe forem ocasionados, 

conforme entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CONCESSIONÁRIA 

FAB ZONA OESTE S.A. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTENCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de 
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débitos imputados à autora. Irresignação de ambas as partes. Relação de 

consumo. Responsabilidade objetiva. Serviço de fornecimento de água e 

esgoto. Inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito. 

Parte autora que fez prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 

Concessionária não logrou demonstrar a regularidade da prestação do 

serviço, a justificar a existência dos débitos apontados na negativação do 

nome da autora, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, § 

3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos 

do art. 333, II do CPC/1973 (art. 373, II do CPC/2015). Dano moral 

configurado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, que é 

adequado, razoável e proporcional ao caso dos autos. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA 

AUTORA.” (TJ-RJ - APL: 00303966620168190204, Relator: Des(a). JOSÉ 

ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) Nessa perspectiva, denota-se que restou 

consagrada a ilicitude da conduta perpetrada pela parte requerida, haja 

vista que o débito que fundamentou a restrição cadastral é desprovido de 

suporte válido. Desta feita, não havendo débitos pendentes em nome do 

requerente é indevida a negativação, caracterizando-se o dano moral que, 

neste caso, é presumido, independentemente de comprovação do 

prejuízo. Assim, o requerente sofreu dano moral decorrente da 

negativação indevida, a qual somente foi corrigida após providência 

judicial, de modo que a requerida deve ser responsabilizada, ante a 

presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. Outrossim, 

no que se refere ao “quantum” da indenização, a doutrina e jurisprudência 

orientam que, para o seu justo arbitramento, o juiz deve levar em 

consideração o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Ademais, para que se 

afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de 

cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o 

causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de 

mesma natureza pelo ofensor. No caso “sub judice”, tendo como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta negligente 

referenciada da demandada, empresa administradora de cartões de 

crédito de grande porte, nota-se que a fixação do “quantum” indenizatório 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites 

do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a 

inexistência do débito de R$ 110,36 (cento e dez reais e trinta e seis 

centavos) (Id n.º 24850866) e tornando definitiva a tutela concedida 

antecipadamente. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção 

monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos 

termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 

STJ). Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2019. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205743 Nr: 11030-49.2019.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Cardoso Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de LEOMAR CARDOSO 

RODRIGUES, homologado em 26/11/2019, ocasião em que foi concedida 

liberdade provisória mediante cautelares.

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito pugnando pela 

decretação da prisão preventiva de LEOMAR CARDOSO RODRIGUES, a 

ser realizado em juízo de retratação.

A Defesa apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório. Decido.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

interposto pelo Ministério Público, com fulcro no artigo 581, inciso V, do 

Código de Processo Penal, vez que tempestivo.

Promova-se a formação do traslado com as peças indicadas pelas partes, 

remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado julgamento, 

consignando nossas homenagens.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 105332 Nr: 4284-10.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor Camilo Crispim, Kenety Anderson 

Maciel de Almeida, Juraci Trento Scheraiber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Analisados os autos verifica-se não terem sido apresentadas alegações 

finais dos acusados KENETY ANDERSON DE ALMEIDA e JOÃO VITOR 

CAMILO CRISPIM.

Assim, intimem-se os denunciados para que informem se constituirão novo 

causídico ou se desejam a nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNEMAT ou ainda da Defensoria Pública, ambos atuantes nesta Comarca, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas, pois o advogado que 

os representava faleceu no ano de 2019.

Intime-se o acusado KENETY ANDERSON DE ALMEIDA no CDP.

Expeça-se carta precatória para intimação do denunciado JOÃO VITOR 

CAMILO CRISPIM.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 177610 Nr: 7967-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Refs. 145, 148 e 150: intime-se pessoalmente a defesa constituída pelo 

acusado, COM URGÊNCIA, visando garantir a realização do júri designado 

para o próximo dia 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201889 Nr: 9059-29.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 
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OAB:19847

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

ANTONIO CONCEIÇÃO RIBEIRO.

A audiência de instrução foi realizada em 09/01/2020.

Às fls. 231/242 consta pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 

245/246).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisados os autos, verifico subsistirem as razões que ensejaram a 

custódia cautelar do réu em questão.

 Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.

Importa frisar que, por si só, eventuais predicados pessoais favoráveis 

aos autuados não induzem à soltura pretendida, especialmente em se 

tratando de apuração de crime de tráfico de drogas (de alto teor viciante e 

em quantidade exacerbada) e homicídio qualificado na forma tentada.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

 “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 

66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão 

preventiva de ANTONIO CONCEIÇÃO RIBEIRO, por seus próprios 

fundamentos.

 À Secretaria para que cumpra integralmente a decisão de fl. 230 

(10/01/2020), com urgência.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207332 Nr: 242-39.2020.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA DE PAULA COSTA, Rafaela da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SIQUEIRA DA COSTA 

BERTAIOLI - OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Vistos, etc.

No presente caso, pretende a parte exequente a intimação do executado, 

na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de três dias, efetue 

pagamento dos valores devidos a título de alimentos desde o mês de 

dezembro de 2019, até a efetiva quitação, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial, prisão civil e inscrição do executado nos cadastros de 

inadimplentes.

O art. 528, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a possibilidade 

de protesto do título judicial que condenou o devedor na obrigação de 

prestar alimentos quando este, devidamente intimado, não demonstrou o 

efetivo pagamento ou justificou a impossibilidade de efetuá-lo.

Ademais, a jurisprudência, fundada no princípio da efetividade da 

prestação jurisdicional, admitiu que o nome do devedor de alimentos pode 

ser incluído em órgãos de restrição ao crédito, como o SPC e o Serasa, 

conforme REsp 1.184.660/MG.

Ainda, cumpre ressaltar que as recentes alterações introduzidas no 

Código de Processo Civil têm como escopo atribuir eficácia aos princípios 

da tempestividade e efetividade da tutela jurisdicional, tornando a 

execução judicial mais célere e eficiente.

Ante o exposto, intime-se o executado JOSÉ HENRIQUE DE PAULA por 

meio de seus advogados - Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB: 

355.024 SP; Matheus Salomé de Souza - OAB: 24554/O e Odário Greque 

Ferraz - OAB: 4170-B/MT - para que, em TRÊS DIAS, pague o débito, 

prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para manifestação em 5 dias.

Apense-se este feito aos principais onde foram fixados os alimentos 

provisórios ora cobrados.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 55701 Nr: 1208-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Francisco Santos da Silva, Sebastião 

Carlos Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Sueli Lourenço Arantes de Oliveira. - OAB:23.736-B

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência em continuação para realização do interrogatório da 

testemunha BRUNO ARAÚJO ALVES (endereço fl. 418) e do denunciado 

SEBASTIÃO CARLOS DE CARVALHO (endereço fl. 362) para o dia 13 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 17H15MIN.

Consigno que o interrogatório do denunciado ADRIANO FRANCISCO 

SANTOS DA SILVA, será deprecado somente após a realização da 

audiência acima mencionada, atendendo o princípio da ampla defesa e do 

contraditório.

Intimem-se a testemunha e o acusado.

Cientifique-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 184162 Nr: 11048-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de MABER HAUCHILT, 

devidamente homologado, no qual lhe foi concedida liberdade provisória 

mediante cautelares (fls. 59).

O Ministério Público se manifestou às fls. 85/88, pugnando pela 

decretação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, entendo não ser o caso 

de decretação da prisão preventiva do indiciado nos presentes autos, vez 

que o autuado comparece regularmente à Secretaria deste juízo, 

demonstrando assim que não pretende se furtar a aplicação da lei penal e 

tampouco prejudicar a devida instrução criminal.

Os demais processos pelos quais o autuado responde não ensejam, por si 

sós, a medida extrema pretendida nestes autos.

Registro que até a presente data, ou seja, um ano após a prisão em 

flagrante, ainda não foi concluído o inquérito policial, conforme se infere da 

consulta realizada ao sistema Apolo.

Ante o exposto, indefiro o pedido do Ministério Público e mantenho a 

liberdade concedida a MABER HAUCHILT.

 Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 198246 Nr: 7273-47.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valgneis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Defiro os pedidos formulados pelas partes, razão pela qual determino:

 a) A juntada de cópia do presente termo de audiência ao executivo de 
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pena n.º 1388-91.2015.811.0013;

 b) Aguarde-se pelo prazo requerido pela defesa a apresentação do 

endereço da testemunha ausente, procedendo à sua intimação para a 

audiência em continuação ou expedição de carta precatória pra sua oitiva. 

Fixo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da missiva.

II. Designo audiência em continuação para oitiva das testemunhas 

ausentes e interrogatório do réu, para o dia 13/05/2020, às 16h40.

III. Requisitem-se os policias militares Paulo Antônio Lopes Capobianco, 

João Carlos Kurtz Filho.

IV. No que toca ao pedido de prisão do acusado, embora hajam as vítimas 

relatado descumprimento das medidas fixadas por este juízo como 

condicionantes de sua liberdade, extrai-se de seus relatos que tal fato 

ocorreu uma única vez, inexistindo registro de ocorrência a respeito.

De acordo com os relatos dos autos, havendo a vítima se mudado de 

endereço, cessaram as perturbações por parte do réu.

Deste modo, entendo ser o caso de manter-lhe a liberdade, fixando, 

contudo, visitas diárias por parte do Comando da Polícia militar local, 

visando assim restabelecer a harmonia diária às vítimas.

Assim, oficie-se ao Comando local da Polícia Militar a fim de que inicie de 

modo imediato visitas regulares, se possível diárias, aos endereços das 

vítimas e acusado, enviando relatórios quinzenais a este juízo acerca do 

quanto percebido em tais ocasiões.

Resta o acusado advertido de que novas faltas ensejarão sua imediata 

prisão.

Sem prejuízo, encaminho o acusado a atendimento psicossocial junto ao 

CREAS local, com apresentação pessoal e espontânea em no máximo 05 

(cinco) dias a contar da presente audiência, munido de cópia do presente 

termo. Oficie-se ao CREAS para providências.

V. Saem os presentes intimados.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 189716 Nr: 2761-21.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Joaquim da Silva Neto, Mateus 

Marangoni Silva, Rafael Ferreira Barros, Bruno Gustavo Barbosa Silva, 

Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de Morais, Emerson Alexandre 

Souto Silva, Rafael Henrique Barbosa da Silva, Fagner Borges Gomes de 

Oliveira, Antonio Neto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - 

OAB:19984/O, Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0, WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Defiro os pedidos formulados pelas partes, razão pela qual determino:

a) Seja oficiado à Polícia Civil e a POLITEC local a fim de que, em 05 (cinco) 

dias encaminhem aos autos os laudos referentes à extração de dados 

dos celulares apreendidos, referentes à autorização judicial de fls. 171;

 b) A expedição de cartas precatórias para a oitiva da vitima e das 

testemunhas citadas pelo parquet. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento;

c) Seja oficiado ao Corpo de Bombeiros local, para que envie a esse juízo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, relatório de eventual atendimento a acidente 

automobilístico ocorrido entre o acusado Fagner Borges Gomes de Oliveira 

e a testemunha de defesa já falecida Sr. Sebastião Sebastião Basílio 

Matoso, no dia 03/03/2019;

 d) Seja oficiado à Santa Casa local e ao Hospital Regional de Cáceres – 

MT a fim de que envie a esse juízo, em 05 (cinco) dias, o prontuário de 

atendimento do Sr. Sebastião Basílio Matoso, no dia 03/03/2019;

e) Aguarde-se, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a juntada do documento 

requerido pela defesa do acusado Fagner Borges Gomes de Oliveira.

II. Certifique-se quanto ao cumprimento da precatória expedida para 

interrogatórios dos réus Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de 

Morais e Antonio Neto dos Santos, para o qual também fixo o prazo de 30 

(trinta) dias. Se necessário for, diligencie-se por meio de telefone.

III. Expedidos e enviados todos os documentos acima determinados, 

encaminhem-se os autos ao MPMT para manifestação quanto ao pedido de 

soltura do réu Fagner, em 24 (vinte e quatro) horas.

IV. Saem os presentes intimados.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189168 Nr: 2453-82.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0

 Impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas às partes para 

manifestarem-se acerca da necessidade de inquirição do psicólogo do 

Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDES PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS AQUINO MOREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES EZEQUIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004457-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR NUNES BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da requerente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE ANDRADE BRETAS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da requerente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do requerente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO GERALDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do requerente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-31.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DULIENE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-31.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:DULIENE ALVES 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEANE MARA MORAES 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 04/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARCIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da requerente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-75.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. P. M. (REQUERENTE)

MARYELLA ALEXANDRA PEREIRA BARRETO BETTIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE CLINICAS E MATERNIDADE SAO LUCAS VALE DO 

GUAPORE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO Ação: Procedimento do Juizado Especial Código: 

1000157-75.2016.811.0013 - Juizado Especial Exequente: Maryella 

Alexandra Pereira Barreto Bettrol Executado: Hospital de Clinicas e 

Maternidade São Lucas Vale do Guaporé Ltda - EPP Finalidade: Proceder o 

cálculo atualizado da divida, conforme sentença e determinação – id: 

26674772 ü Indenização Por Dano Moral: R$: 6.000,00 (seis mil reais); ü 

Indenização Por Dano Material: R$: 16.280,55 (dezesseis mil duzentos e 

oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) e ü Multa: 10% Tabela 1 – 

Indenização Por Dano Moral até 14/09/2017 20/03/2017 R$ 6.000,00 x 

1,006000038 R$ 6.036,00 Juros moratórios (de 08/06/2016 a 14/09/2017) - 

(15,00%) R$ 905,40 Total R$ 6.941,40 Tabela 2 – Indenização Por Dano 

Material até 14/09/2017 27/03/2017 R$ 16.280,55 x 1,006000038 R$ 

16.378,23 Juros moratórios (de 27/03/2017 a 14/09/2017) - (5,00%) R$ 

818,91 Total R$ 17.197,15 Tabela 3 – Planilha de Atualização até 

14/09/2017 Valor Originário Valor Atualizado R$: 6.000,00 (Dano Moral) 

R$: 6.941,40 R$: 16.280,55 (Dano Material) R$: 17.197,15 Total R$: 

24.138,55 Multa (10%) R$: 2.413,86 Total R$: 26.552,41 Tabela 4 – Saldo 

Remanescente: Valor Atualização Valor Bloqueado – fl. 119/120 Saldo 

Remanescente R$: 26.552,41 R$: 9.245,23 R$: 17.307,18 Tabela 5 – 

Débito Atualizado Até 11/01/2018: 14/09/2017 R$ 17.307,18 x 

1,007919353 R$ 17.444,24 Juros moratórios (de 14/09/2017 a 11/01/2018) 

- (3,00%) R$ 523,33 Total R$ 17.967,57 Tabela 6 – Saldo Remanescente: 

Valor Atualização Valor Bloqueado – fl. 149 Saldo Remanescente R$: 

17.967,57 R$: 4.992,33 R$: 12.975,24 Tabela 7 – Débito Atualizado Até 

29/10/2018: 11/01/2018 R$ 12.975,24 x 1,031356766 R$ 13.382,10 Juros 

moratórios (de 11/01/2018 a 29/10/2018) - (9,00%) R$ 1.204,39 Total R$ 

14.586,49 Tabela 8 – Saldo Remanescente: Valor Atualização Valor 

Bloqueado – fl. 168/169 Saldo Remanescente R$: 14.586,49 R$: 1.888,71 

R$: 12.697,78 Tabela 09 – Débito Atualizado Até 17/04/2019: 29/10/2018 

R$ 12.697,78 x 1,019729531 R$ 12.948,30 Juros moratórios (de 

29/10/2018 a 17/04/2019) - (5,00%) R$ 647,42 Total R$ 13.595,72 Tabela 

10 – Saldo Remanescente: Valor Atualização Valor Bloqueado – fl. 

196-198 Saldo Remanescente R$: 13.595,72 R$: 1.869,19 R$: 11.726,53 

Tabela 14 – Débito Atualizado Até 01/01/2020: 17/04/2019 R$ 11.726,53 x 

1,027564224 R$ 12.049,76 Juros moratórios (de 17/04/2019 a 01/01/2020) 

- (8,00%) R$ 963,98 Total R$ 13.013,74 Notas Explicativas: Sentença – fls. 

85/87: Indenização Por Dano Moral: R$: 6.000,00 (sete mil reais) corrigidos 

monetariamente a partir da sentença (20/03/2017) com base no INPC/IBGE 

e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(08/06/2016) e Indenização Por Dano Material: R$: 16.280,55 (dezesseis 

mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco reais) corrigidos 

monetariamente a partir da sentença com base no INPC/IBGE e acrescido 

de juros de 1% ao mês a partir da intimação da sentença (27/03/2017); 

Determinação fl. 98: Multa: 10% ; Valores depositados: R$: 6.572,80 + R$: 

2.672,43 = R$: 9.245,23 (fls. 119/120); R$: 137,52 + R$: 4.854,81= R$: 

4.992,33 (fls. 145 e 149); R$: 1.569,82 + R$: 318,89 = R$: 1.888,71 (fls. 

168/169) e R$: 1.280,45 + R$: 588,74 = R$: 1.869,19 (fls. 196 e 198); 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020 Tatiane Ribeiro de Matos 

Distribuidora/Contadora/Partidora Mat. 26094

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-23.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TASSIA MOREIRA TEMOTEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000132-23.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ANA TASSIA 

MOREIRA TEMOTEO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO BORGES 

COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DO MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

05/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000136-60.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELI FISCHER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 05/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 23 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002667-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO GEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar valor 

atualizado do débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-95.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

UGO FURLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA COSTA OAB - MS8883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE SOUZA BUDIB (REU)

HELIANA MARA ROSA SALOMAO BUDIB (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DOS REIS OAB - SP188961 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000084-95.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

UGO FURLAN REU: JOSE PEDRO DE SOUZA BUDIB, HELIANA MARA 

ROSA SALOMAO BUDIB Vistos. Intime-se o embargado para 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1022, § 2º 

do CPC/15. Cumpra-se. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28634 Nr: 1140-98.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Antonio Rodrigues 

da Silva, Joaquim Martins de Siqueira Neto, Linaldo Tunes Pereira, Ronan 

Figueiredo Rocha, L.T. Pereira & Cia Ltda -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 

3.777, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT, Maiara 

Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER 

SOARES - OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66085 Nr: 149-49.2015.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Espólio de Eugenio Florentino 

de Araujo Junior, Ione Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Florentina de Souza, Espólio de Abel 

Francisco da Silva e sua esposa Darcy Imaculada de Oliveira e Silva, 

Espólio de Elio José de Freitas, Banco da Amazonia, Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pitter Johnson da Silva 

Campos - OAB:/MT - 15980, Yann Dieggo Souza Timóteo de 

Almeida - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Gomes de 

Vasconcelos - OAB:13612/MT, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69233 Nr: 20-10.2016.811.0014
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Patrocínio de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, Valtércio Teixeira de Oliveira - OAB:19365-O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAGAMENTO DE CUSTAS

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 20-10.2016.811.0014

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Edmilson Patrocínio de Lana

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Denunciado(a): Edmilson Patrocínio 

de Lana, Cpf: 00361261101, Rg: 1280825-3 SSP MT Filiação: Iranides de 

Lana e Nilsa Maria Patrocinio de Lana, data de nascimento: 20/02/1981, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, convivente, motorista, Endereço: Av. 

Coxilha N° 26, Bairro: Poncho Verde, Cidade: Primavera do Leste-MT,

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 

31/2016-CGJ, para nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 

31/2016-CGJ, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas o processuais no importe de R$567,42 (quinhentos sessenta e 

sete reais e quarenta e dois centavos) que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fl. 361/363. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto descriminado o valor das custas processuais, sendo R$ 421,62 

(quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) valor da 

taxa , qual seja R$ 145,80 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta 

centavos). Ficam cientificados de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa, e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento .

ADVERTÊNCIAS: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDOS de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extra 

judicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Salustiano Cândido Pereira Filho 

- Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento, digitei.

Poxoréu - MT, 23 de janeiro de 2020.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da CAA

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001138-39.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENONI DE ARAUJO LOPES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000817-04.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO SCHIEFELBEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001274-36.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE ROSA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1001274-36.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ANTONIO 

VICENTE ROSA MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL DECISÃO Visto. Cuida-se de Ação para Implantação de Beneficio 

Previdenciário de Prestação Continuada Com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por ANTONIO VICENTE ROSA MARTINS, em face de 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Narra da inicial que o 

requerente é portador de insuficiência renal crônica – cid n 18.8 

(transtornos especificados da secreção pancreática interna) e cid n Q 

61.3 (rim policístico não especificado), com piora do quadro e níveis 

laboratoriais creatinina. Sustenta que em virtude das fortes dores oriundas 

da insuficiência renal crônica, está impossibilitado de exercer atividade 

laborativa, razão pela qual formulou pedido administrativo perante a 

Previdência Social, ocasião em que seu pleito foi indeferido. Postula, em 

sede de tutela de urgência, pela implantação do Beneficio de Prestação 

Continuada ao Deficiente até o deslinde da causa e/ou cessação da 

incapacidade. A inicial foi instruída com documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei. Fundamento e Decido. Inicialmente, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do defiro Código de 

Processo Civil. O pedido de concessão da tutela de urgência, no sentido 

de que seja implantada o beneficio de prestação continuada ao portador 

de deficiência deve ser deferido, senão vejamos. Com relação ao pleito de 

concessão da medida deduzido pela parte autora, não é initio litis demais 

deixar registrado que, com a entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, em 18 de março do ano mesmo ano, os requisitos 

para sua concessão estão estabelecidos no art. 300 e seus parágrafos 

da seguinte forma: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1.º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. §2.º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A tutela antecipada, 

prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil 

do processo. A documentação carreada aos autos forma a 

verossimilhança do direito vindicado. Destarte, a requerente demonstra, 

pelos documentos que instruíram a exordial, sua condição de segurado do 

INSS. No caso, vislumbro, em cognição sumária, que o autor demonstrou 

ser portador de deficiência que o incapacitada para o trabalho, conforme 

se observa dos exame Sob essa ótica, analisando os autos, verifico a 

presença de elementos suficientes capazes de convencer-me acerca da 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela quanto a beneficio de 

prestação continuado, já que presentes os requisitos necessários. A 
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deficiência, por sua vez, resta demonstrada, ao menos de forma 

superficial, pelo laudo médico. Ademais, os documentos acostado aos 

autos, revelam a renda per capita de R$ 200,00 (duzentos reais), o que 

demonstra a ausência de meios de prover a própria subsistência ou tê-la 

provida pela família. De fato, os documentos que instruíram a exordial 

comprovam que o autor é portador de deficiência que o incapacita para o 

trabalho, conforme relatam o atestado médico e exames clínicos que 

instruíram o pedido. Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação caracteriza-se pelo fato de corresponder à verba 

de caráter alimentar, incluindo direitos fundamentais constitucionalmente 

garantidos, dentre eles o direito à saúde e à preservação da vida. O fato 

do requerente encontrar-se impossibilitado para o trabalho pressupõe a 

urgência da medida, diante do risco de detrimento do mais importante dos 

bens jurídicos, o qual acaba por mitigar a relevância da questão acerca da 

irreversibilidade da medida antecipatória. Ante o exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada, em razão do demonstrado quadro patológico da 

parte autora, bem como o aspecto de que o benefício pleiteado 

direciona-se a sua própria sobrevivência, encontrando guarida no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estampado no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Logo, determino que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS implante ao autor o 

Beneficio de Prestação Continuada ao Deficiente, devido desde o 

indeferimento administrativo, Número do benefício:704.096.454-7. Na 

sequência, visando a celeridade processual, determino a produção da 

prova pericial, para tal mister, nomeio o medico perito atuante nesta 

Comarca a ser certificado pela Secretaria, que deverá apresentar o laudo, 

em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento do artigo 

473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo pericial 

deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os 

limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que 

excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o 

desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem 

valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de 

terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários 

periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de 

Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados (anexo I), conforme Recomendação 

Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos 

apresentados pelo INSS e pelo autor. A fim de facilitar a realização dos 

trabalhos periciais, cópia dos laudos e exames médicos que 

acompanharam o pedido inicial deverão ser encaminhados ao douto 

profissional. Logo, proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão. Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004). Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico perito. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o réu, por 

remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos nos 

respectivos prazos legais. Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, 

especifico novamente as informações abaixo, necessárias à implantação 

do benefício. I - Nome do segurado: ANTONIO VICENTE ROSA MARTINS II- 

Benefício concedido: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO 

DEFICIÊNTE III – NIT: 12348652465 IV - Numero do benefício: 704.096.454-7 

V - Renda mensal atual: 01 salário mínimo VI - Data de início do benefício: 

04/04/2019. VII - renda mensal inicial: 01 salário mínimo. Encaminhe-se 

também os documentos indicados no art. 387 da CNGC, in verbis: “Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).” Cite-se a parte requerida para 

responder aos termos da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta 

implicará na decretação de sua revelia. Intimem-se as partes desta 

decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 7 de janeiro. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000137-19.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FRANCISCA DE SA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSAO PAULO WATANABE (REU)

Outros Interessados:

GUAVIRA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA. (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO N. 1000137-19.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ZILDA 

FRANCISCA DE SA AZEVEDO REQUERIDO: MASSAO PAULO WATANABE 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno os autos. Após, 

nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de 

dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição no juizo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54676 Nr: 520-87.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Visto.

Para oitiva da testemunha Maria Nascimento Tomaz, cujo áudio de f. 93 

encontra-se com falha, designo audiência para o dia 13/02/2020, às 

14h30.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1006-67.20174.811.0033

CÓDIGO: 69777

Visto.

Trata-se de pedido de expedição de ofício ao Detran para que informe a 

este Juízo todas as comunicações de venda de eventuais veículos para 

os executados onde constem os mesmos como compradores.

Indefiro o pedido da parte Exequente vez que o pedido é genérico, não se 

especificando veículo ou mesmo a possibilidade de existência de eventual 

fraude em concreto para tanto, extrapolando os limites subjetivos da lide.

Além disso, o Renajud satisfaz as buscas de veículos existentes em nome 

dos Executados, o que permite a constrição dentro dos limites subjetivos 

da lide.

Intime-o para impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito e voltem para análise.

São José do Rio Claro-MT, 21 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54146 Nr: 3801-85.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 Visto.

Considerando-se a data da publicação do expediente de intimação dos 

patronos apenas em 21/01/2020, a data designada para audiência em 

06/02/2020 e concessão de prazo comum às partes para oferecimento de 

rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, redesigno a audiência 

anteriormente agendada nestes autos para o dia_05__/__03_/2020, às 

__13_:_15__ horas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 Visto.

Intimem-se as partes para manifestação acerca da petição de f. 350, em 5 

(cinco) dias.

Após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29296 Nr: 45-39.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DE CAMPOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a impugnação de f. 251/252, manifeste-se a parte autora, em 5 

(cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73357 Nr: 2680-80.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GONSALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO FINO FACTORING E FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, JUDSON MARTINS CORREIA ME, DIAMOND BLACK 

DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de juntada do instrumento de procuração 

dos novos advogados da parte autora, formulado por meio da petição de 

fl. 79. 2. POSTERGO a análise do pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, formulado pela parte autora por meio da petição de fl. 79, 

ante a existência nos autos de elementos capazes de demonstrar o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício. (...) 

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: (a) 

PROCEDAM-SE a inserção dos novéis advogados da parte autora, na 

capa dos autos e sistema Apolo; (b) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

juntar documentação probatória que comprove a incapacidade financeira e 

a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e 

custas judiciárias. (c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 22 de janeiro de 2020. 

Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76871 Nr: 176-67.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Dauek Wojciechowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 Vistos etc.

1. A teor do aviso postal (sem cumprimento) de fl. 67-verso, petição de fl. 

69 e certidão de fl. 70, cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. ENCAMINHEM-SE os autos ao conciliador desta Comarca para que seja 

designada audiência de conciliação.

b. Designada data, INTIME-SE o embargante, por meio de seu patrono, via 

DJE, para comparecimento na audiência designada, importando a sua 

ausência injustificada nas penalidades descritas no § 8º do artigo 334 do 

Código de Processo Civil.

c. CITE-SE E INTIME-SE o embargado para que compareça à audiência 

designada no endereço de fl. 69, importando a sua ausência injustificada 

nas penalidades descritas no § 8º do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. Conste, do mandado de citação e intimação, a expressa advertência 

de que, em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 

(quinze), impugnar os Embargos à Execução (art. 920, I, CPC);

d. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação da manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.
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São José do Rio Claro, 22 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50417 Nr: 2244-97.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HERCULANO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) É o relato de essencial. Fundamento e decido. 2. (...) 3. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação. Custas e despesas 

processuais e verba honorária de 10% ao patrono do instituto requerido a 

cargo da parte autora, ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade pelo prazo previsto no § 3º do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

dando-se baixa, inclusive, na distribuição. Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 22 de janeiro de 2020. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75237 Nr: 3508-76.2017.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BRINGHENTI, Odair Jose Dauek 

Wojciechowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062 OAB/MT

 Vistos etc.

1. REJEITO, desde logo, a preliminar de conexão e prevenção formulada 

pelo requerido Eduardo Bringhenti na contestação de fls. 34/37 e na 

petição de fl. 76.

O elemento objetivo desta ação de consignação em pagamento é exonerar 

o devedor [Destilaria de Álcool Libra Ltda.] de obrigação negocial [contrato 

de compromisso de compra e venda de fls. 12-v/14-v com instrumento 

particular de cessão de direito de crédito de fls. 15-v/16], enquanto que a 

ação cautelar preparatória tem o escopo de assegurar a efetividade de 

processo de conhecimento, no caso, garantir o ressarcimento de suposto 

prejuízo suportado por Eduardo Bringhenti, ora requerido, decorrente da 

aquisição de insumo agrícola de má qualidade fornecido por Odair José 

Dauek Wojciechowski, igualmente requerido, com a intermediação de 

consultoria e representação comercial de empresa vinculada a ora 

requerente Destilaria de Álcool Libra Ltda.

Na espécie, evidente a inexistência da alegada conexão ou 

prejudicialidade que recomende o julgamento em conjunto da ação 

preparatória cautelar em caráter antecedente para reparação lucros 

decorrente de prejuízo por má qualidade de insumos [processo nº 

3426-91.2017.811.0050, Código 92768, em trâmite na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis/MT] com a presente ação de consignação em 

pagamento, porquanto ausente a identidade entre os elementos objetivos 

das demandas – pedido ou causa de pedir, conforme prevê o artigo 55 do 

Código de Processo Civil.

 Com efeito, dúvidas quanto aos possíveis titulares do crédito a ser 

consignado nestes autos, e seu levantamento, podem ser sanadas, sem 

qualquer óbice ao regular desenvolvimento do processo de conhecimento 

e a responsabilidade da empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda.

Por conseguinte, não há que se falar em reunião de processos por 

prevenção.

2. CITE(M)-SE o(s) requerido(s) Odair José Dauek Wojciechowski no(s) 

endereço(s) de fl. 84-v.

3. Intimem-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 22 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56344 Nr: 1837-23.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA FUSCO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) 2. (...) O reclamo aforado pelo causídico comporta 

conhecimento e seguimento nestes autos, porquanto, como sabido, a 

execução de título judicial, nomeadamente, a execução da sentença 

condenatória, caso destes autos, segue o rito estabelecido no Capítulo V 

do Título II do Livro I do Novo Código de Processo Civil, sob a conhecida 

rubrica “Do cumprimento da sentença”, disposta nos artigos 513 e 

seguintes do NCPC. Quanto ao pedido de arbitramento dos honorários ao 

advogado da parte exequente, nesta fase processual, há que se 

considerar que – em que pese o art. 85, § 7º, do NCPC, disponha que "não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada" – inexiste vedação legal ao arbitramento de honorários nas 

execuções contra a Fazenda Pública em que o pagamento é feito por 

requisição de pequeno valor. Assim, interpretando o dispositivo 

supracitado a contrario senso, e considerando que a jurisprudência 

majoritária dos nossos Tribunais admite o arbitramento de honorários 

advocatícios contra a Fazenda Pública também nas execuções não 

embargadas, nas hipóteses em que os valores exequendos são de 

pequena monta e pagos por RPV, ao fundamento de que, nessas 

situações, seria viável o cumprimento espontâneo da sentença pelo 

devedor (não se aplicando a restrição contida no art. 1º-D da Lei 

9.494/1997), hei por bem acolher o pedido da autora nesse ponto, fixando 

honorários advocatícios em favor dos patronos do autor na quantia 

correspondente a 10 % (dez por cento) do valor da execução. Há que se 

considerar, no entanto, que na hipótese de a soma dos valores em 

execução e a verba honorária ultrapassar o limite para pagamento por 

RPV, a parte exequente deverá abrir mão da diferença, sob pena de 

revogação da verba honorária ora fixada com base nos mesmos 

fundamentos. 3. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32322 Nr: 508-44.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE SOUZA NETO - ME, SEBASTIÃO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 

119/120-verso, para determinação de constrição judicial, por meio dos 

sistemas RENAJUD e BACENJUD, em nome do executado SEBASTIÃO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO, porque já efetivadas nos autos, conforme 

extratos de fls. 92/94 (BacenJud), fls. 104/107 (RenaJud) e fl. 108 

(InfoJud).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente sobre o teor 

da presente decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender de direito;

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

São José do Rio Claro, 22 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20333 Nr: 186-63.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE ALMEIDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 200/203, considerada a expressa 

concordância da Exequente (fl. 206).

Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

2. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

fls. 200/203, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em favor da exequente e sua patrona, condizente aos honorários 

advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 22 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-75.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIO LOPES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDESCAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (REU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº 1000034-75.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Na petição inicial, o 

Requerente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a 

alegação de que não se encontra em condições de arcar com o ônus da 

presente demanda sem que comprometa o sustento próprio e de sua 

família. Pois bem. A inteligência da nova norma de processo civil prevê que 

a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à 

gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98), sendo presumida como 

verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 

99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão da gratuidade. Isso porque o(a) autor(a) em 06.06.2019 

procedeu a adesão em grupo de consórcio para aquisição de um bem 

móvel no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), efetuou um 

depósito prévio (04.06.2019) no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e 

oitocentos reais) e se qualificou como assistente de transporte, deixando, 

no entanto, de juntar aos autos o comprovante de seus rendimentos 

mensais. Circunstâncias todas essas a realçar a necessidade de 

demonstração da insuficiência alegada para posterior análise do pedido de 

gratuidade da justiça. 2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: 

a) INTIME-SE, via DJe, o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, juntar documentação probatória (holerites, IRPF e afins) que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas e custas judiciárias. b) Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. São 

José do Rio Claro, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000036-45.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000036-45.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

PETIÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ajuizada por JOÃO 

PAULO BALLIN RODRIGUES em desfavor de COPERLIRA 

AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP., com pedido de tutela antecipada, inaudita 

altera parte, para determinar a realização de perícia técnica com a 

finalidade de constatar falha no desenvolvimento da lavoura de soja, em 

áreas de cultivo denominadas Fazendas Ponte da Pedra e Nova 

Esperança, localizadas na estrada estadual 488, km 08, s/nº, no município 

de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, em 

razão de que “(i) mais da metade dos insumos de referidos Contratos de 

Venda não foram entregues, além de (ii) muitos dos que foram entregues 

não corresponderem aos efetivamente contratados e (iii) ainda terem sido 

entregues fora dos tempos contratados e adequados para o plantio” 

[Petição Inicial – Id. 28196852 – Pág. 1], e ao final comprovar e mensurar 

possível prejuízo suportado pelo requerente em razão da diminuição na 

produtividade das áreas cultivadas, pela da falta qualidade questionada 

dos insumos adquiridos. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

A petição inicial necessita ser emendada. Ainda que o provimento 

jurisdicional almejado pelo autor tenha conteúdo meramente declaratório, 

dispõe o artigo 291 do Código de Processo Civil que o valor da causa deve 

representar correspondência com o seu conteúdo econômico 

imediatamente aferível. O Código de Processo Civil, em seu art. 292, § 3º, 

prescreve que “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”. Pois bem. A 

parte autora atribuiu como valor da causa o importe de R$ 10.000,00 (dez 

reais), contudo, questiona a qualidade e eficiência de insumos agrícolas 

adquiridos pelo valor global de R$ 306.938,00 (trezentos e seis mil, 

novecentos e trinta e oito reais), conforme notas fiscais de Id. 28196870 – 

Pág. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, inclusive, aduz suportar prejuízos nas áreas 

onde faltaram os elementos necessários como fatores de produção e, em 

razão da baixa qualidade/produtividade, mas, por ora, não declina valores, 

por entender ser necessária a perícia com o fim de mensurar os danos. 

Na hipótese dos autos, o valor da causa (provisório) deve ser corrigido 

para corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, no importe de 

R$ 306.938,00 (trezentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais), 

referentes aos insumos, discriminadas nos Id. 28196870 – Pág. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 e 8, que se pretende por meio da prova pericial questionar a 

quantidade, qualidade e eficiência. Não se pode desconsiderar que, na 

espécie, cuida-se de produção antecipada de provas, isto é, uma tutela 

cautelar por excelência, ainda que, atualmente, esteja no capítulo das 

provas como um procedimento probatório (CPC/2015, art. 381), logo, o 

valor da causa deve considerar o pedido de tutela final. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça assim orienta a respeito do valor da causa: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS 

LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. 

NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA 

JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E 

ESTIMATIVO. 1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que 

o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo 

econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor 

pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional 

buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois os sistemas 
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que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No 

primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o 

autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de 

fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo 

patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo 

patrimonial. 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de 

prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo 

necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e 

da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de 

distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes 

conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação 

coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em 

vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, 

vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado 

conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados 

por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5. A correta 

atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação 

jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas 

temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o 

exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no 

saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas 

hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do 

processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões 

socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6. 

No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, 

quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas 

práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado 

prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, 

sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. 7. Diante da absoluta 

impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de 

descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve 

ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente. 8. Assim, 

frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de 

conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos 

beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da 

pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia 

exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório 

e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. 

Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 

14/06/2018) 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: 

a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) subscritor(es) da exordial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial para 

adequar o valor da causa ao importe de R$ 306.938,00 (trezentos e seis 

mil, novecentos e trinta e oito reais), referentes aos insumos discriminadas 

nos Id. 28196870 – Pág. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que se pretende por meio da 

prova pericial questionar a quantidade, qualidade e eficiência, recolhendo, 

na oportunidade, as custas complementares. b) Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. São José do Rio 

Claro, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000003-55.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GELIDA SAMARA FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BATISTA (ESPÓLIO)

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000003-55.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA ajuizada por GÉLIDA SAMARA 

FERREIRA BATISTA em desfavor de ROBERTO DE SOUZA BATISTA e 

IMCOL – Imóveis e Colonização Ltda, objetivando a declaração do domínio 

sobre o lote de terreno urbano nº 12, da quadra 48, do Loteamento São 

José do Rio Claro, com 600,00 m2, situado em São José do Rio Claro, 

constante da matrícula nº 10.885, folha 01F, do Livro 2, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca. 2. Defiro o benefício processual da 

gratuidade da justiça à Requerente, observado o teor dos documentos 

apresentados, notadamente o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 

de Id. 27826868 – Pág. 01. 3. Considerando a informação acerca do 

falecimento do requerido ROBERTO DE SOUZA BATISTA, necessário se 

faz a comprovação do fato e posterior regularização do polo passivo da 

ação, por meio da habilitação dos herdeiros do de cujus, a teor do art. 687 

e seguintes do CPC. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) INTIME-SE o advogado da parte autora para, no prazo de 

20 (vinte) dias, comprovar documentalmente o falecimento do requerido 

ROBERTO DE SOUZA BATISTA, juntando aos autos, se for o caso, a 

competente Certidão de Óbito, bem como, indicar o endereço do 

inventariante e / ou herdeiros. b) CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, com 

ou sem manifestação. c) Após, CONCLUSOS. São José do Rio Claro, 23 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000463-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI COMERLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO BRIANTE COMERLATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000463-76.2019.811.0033 Tipo de Ação: Interdição 

Requerente: Claudinei Comerlato Requerido: Rafael Antonio Briante 

Comerlato Vistos etc. 1. Nomeio em substituição ao perito anteriormente 

designado o ilustre médico neurocirurgião e neurologista, Dr. Helio Borba 

Moratelli, perito cadastrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja 

ficha cadastral acompanha a presente decisão, e que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso e cujos 

honorários será suportados pela parte autora. Deverá o Senhor Perito 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias. A fim de facilitar a 

realização dos trabalhos periciais, cópia dos laudos e exames médicos 

que acompanharam o pedido inicial deverão ser encaminhados ao douto 

profissional. 2. Intime-se o perito médico para que, aceitando o encargo, 

apresente proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intime-se o patrono da parte autora para, em 5 

(cinco) dias, sobre ela se manifestar, sendo que, se concorde, deve 

efetuar o depósito integral da monta. Efetuado o depósito, autorizo o 

levantamento de 50% dos honorários arbitrados em favor do perito no 

início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, 

depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. Após, intime-se o perito para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data 

designada, observando-se que cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico perito. 

São José do Rio Claro, 23 de janeiro de 2020. (documento assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000739-10.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAN RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELIZAMA HERCULANO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000739-10.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Cuida-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por ELIZAMA 

HERCULANO DA SILVA NASCIMENTO e ADEVAN RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, em que os interessados pugnam pela homologação de 

acordo de dissolução do matrimônio, com a expedição dos mandados de 
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averbação necessários. Com vistas dos autos, o Ministério Público 

manifestou-se pela procedência total do pedido. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. 2. Como se sabe, a partir das últimas atualizações 

da Constituição Federal e do Código de Processo Civil que vigorava 

anteriormente, a audiência de ratificação das partes tornou-se 

dispensável, simplificando drasticamente o rito dos divórcios. O novo 

Código Processual Civil, por seu turno, desburocratizando ainda mais o 

tema, limitou o procedimento às regras previstas em seus artigos 731 a 

734, mantendo a dispensa de realização de audiência ou de outros 

procedimentos especiais para o divórcio. É o que se observa no artigo 

731, seus incisos e parágrafo, e no artigo 733, que assim dispõem: “Art. 

731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, 

observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição 

assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: I - as disposições 

relativas à descrição e à partilha dos bens comuns; II - as disposições 

relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges; III - o acordo relativo à 

guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; e IV - o valor da 

contribuição para criar e educar os filhos. Parágrafo único. Se os 

cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois 

de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658.” 

“Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção 

consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e 

observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura 

pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731.” No 

caso dos autos, verifica-se que os divorciandos se compuseram quanto 

aos termos do divórcio, preenchendo todos os requisitos do art. 731 do 

CPC, mormente porque o pedido contou com a análise do Ministério 

Público, que se manifestou favoravelmente à concessão do pleito. 3. Ante 

o exposto, considerando satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de vontades dos cônjuges requerentes, DECRETANDO-LHES o divórcio, 

como meio de extinção do vínculo matrimonial, que reger-se-á pelas 

cláusulas e condições constantes da petição inicial [Id. 22133235]. Sem 

custas e verba honorária, diante da assistência judiciária gratuita [Id. 

22253566]. Ciência unicamente a(o) patrono(a) dos interessados e ao 

Ministério Público. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e expeça-se mandado para averbação da sentença no Cartório de 

Registro Civil competente, inclusive para alteração do nome da cônjuge 

virago, que voltará a chamar-se ELIZAMA HERCULANO DA SILVA. Após, 

arquive-se o processo, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publicada com a inserção 

no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-59.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK CARDOSO MAIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-59.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: PATRIK CARDOSO MAIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 05/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-44.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-44.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: SERGIO DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 05/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-06.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSA FISCHER BUSS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ e, em conformidade com o Enunciado 105 do FONAJE, certifico que o 

executado já foi intimado conforme certidão ID 26534751 juntada aos 

autos em 27 de novembro de 2019 pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000800-65.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Visto. Ciente da petição constante no id. 28226164, originada da parte 

requerida. Intime-se a parte Exequente para manifestação e requerimento, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem para decisão. São José do Rio 

Claro, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-14.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-14.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: LUIS VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 

05/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA 

SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-96.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-96.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: CLAUDIA RIBEIRO DE JESUS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 06/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-81.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON MANTOVANI VAZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-81.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: WEVERTON MANTOVANI VAZ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 06/03/2020 Hora: 12:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-31.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000854-31.2019.8.11.0033 REQUERENTE: SOLANGE MARIA 

DOS ANJOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO Visto. 

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença do Id. 26593943. 

No mais, intime-se o exequente para que se manifeste quanto ao 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-66.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000054-66.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: WAGNER ALEXANDRE DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 06/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-51.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000055-51.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: LUIZ FERNANDO PEREIRA CAMPOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 06/03/2020 Hora: 12:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-98.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA PILATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Recebo o recurso interposto, por tempestivo. Intime-se a parte 

contrária para contrarrazões, no prazo legal. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010360-53.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CRISTINO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Procedi, nesta data, a liberação da constrição Renajud requerida 
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pelas partes em composição homologada por este Juízo. Cumpridas as 

determinações emanadas da sentença, arquivem-se. São José do Rio 

Claro, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-79.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intime-se a parte requerida para manifestar sobre os documentos 

juntados em impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

voltem conclusos. São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Considerando a certidão cartorária, nomeio Advogada Dativa para 

assistência da parte autora, Dra. Lucivane Minusculi Basso, para as 

providências necessárias. São Jose do RIo Claro, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WANGLYS KARLLISSON DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

ROGÉRIO BERNARDES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Visto, Tendo em vista a petição da parte autora, ID 28153013, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 267, 4º do CPC. 

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro-MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001111-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1001111-56.2019.8.11.0033 EXEQUENTE: MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ EXECUTADA: ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Execução de honorários 

advocatícios formulada por Maycon Gleison Furlan Picinin, em face do 

Estado de Mato Grosso. Compulsando os autos, verifico que o Estado de 

Mato Grosso, não se opõe ao valor apresentado pela parte exequente (Id. 

27495382). Desta feita, solicite-se o pagamento por meio de precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Sem prejuízo, intime-se a 

exequente para que deposite em cartório os títulos cambiários presente 

nos autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILARIO TRAJANO DE MELO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000119-32.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE ILARIO 

TRAJANO DE MELO FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

DESPACHO Visto. Intime-se, novamente, o patrono do autor para que 

manifeste acerca da satisfação do débito, bem como informe o número da 

conta bancária para expedição do alvará de levantamento, em 5 (cinco) 

dias. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-46.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000423-46.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do laudo médico pericial juntado ID 

28272244. Vila Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000257-14.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000257-14.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 
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presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado ID 28272289. Vila 

Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-04.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO SEBASTIAO RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000096-04.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado ID 28273010. Vila 

Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-23.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GARBUIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000431-23.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado ID 28273034. Vila 

Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-38.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DOMILSON FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000333-38.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado ID 28281125. Vila 

Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000270-13.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR NOGUEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000270-13.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado ID 28283497. Vila 

Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000521-31.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GRAO DE OURO AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE DOS REIS DA CRUZ OAB - MG87195 (ADVOGADO(A))

RAFAEL SHINHITI KATO OAB - SP318134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE PAULA SALVADORI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000521-31.2019.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 23 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000698-92.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUBIA PADRA DE OLIVEIRA VASCONCELOS OAB - GO30219 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADÃO EUGÊNIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000698-92.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 23 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71382 Nr: 1953-05.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES DUTRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado do réu, para 

proceder a apresentação dos memoriais finais em favor do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47084 Nr: 1061-72.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VITAL JOSE SIRINO, OLINDA PEREIRA 

SIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida quanto 

ao teor da parte dispositiva da r. sentença proferida nos autos, a seguir: 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; para DECLARAR canceladas as 

hipotecas de primeiro e sétimo grau incidentes sobre o imóvel rural, 

denominado de Fazenda Santa Clara, localizado no município de Vila Rica 

(MT), de matrícula n.º 2.905, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila 

Rica (MT). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), por equidade, em atenção ao grau de zelo do profissional e o tempo 

despendido na presente demanda (art. 85, § 8º, CPC). Expeça-se o 

competente mandado de cancelamento ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Vila Rica (MT), para que proceda a baixa nas hipotecas de primeiro e 

sétimo grau inscritas sob o imóvel denominado de Fazenda Santa Clara, 

cuja matrícula é a de n.º 2.905. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias. Cumpra-se realizando e expedindo 

o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46394 Nr: 502-18.2014.811.0049

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:1873226/Procur

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYNER CARVALHO 

MEDEIROS - OAB:28336/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista que não há nos autos informação de pagamento ou não dos 

alvarás de fls. 27/28, devidamente retirados pela advogada, bem como 

ofícios de fls. 36/37, de que os valores retornaram ao Tesóuro Nacional, 

bem como o impulsionamento de fls. 40, bem como ainda a certidão de 

decurso de prazo de fls. 42, impulsionoos os presentes autos para 

intimação do advogado da parte autora a manifestar-se com a maior 

brevidade possível.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-91.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NARCISO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 23 de janeiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001046-55.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PINE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRAJAL VEIGA OAB - SP258449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 23 de janeiro 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58366 Nr: 1861-06.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Zilda Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora CÉLIA ZILDA GOMES DE 

OLIVEIRA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (ref. 02– 23/12/2016), o que faço com fulcro 

no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 

8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8099 Nr: 407-74.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33355 Nr: 1749-13.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leíta Izildinha Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 
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o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33363 Nr: 1757-87.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lucia Alves Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34323 Nr: 392-61.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcinéia Soares Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34995 Nr: 948-63.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Pinto de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 6-60.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para que, no 

prazo legal, responda ao recurso interposto.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Certidão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000496-83.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEONIR HORBACH DECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

MARCELO BATISTA OAB - SP216936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

PRECATÓRIA ANEXA PARA ASSINATURA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000065-15.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLEI REZENDE DA SILVA WORST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000065-15.2020.8.11.0092. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: GISLEI 

REZENDE DA SILVA WORST Intime-se o exequente para realizar o 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária, sob pena de devolução 

da missiva. ALTO TAQUARI, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30829 Nr: 329-93.2013.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvanio Amelio Marques - 

OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30829

DECISÃO [101013]

Considerando o teor da certidão de fl. 103, expeça-se o RPV referente 

aos honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Silvanio Amélio 

Marques – OAB/GO nº 31.741.

Por outro lado, intime-se o advogado subscritor da peça de fls. 97-98, Dr. 

Luiz Paulo Negrão Gomes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos 

autos a procuração outorgada pela parte autora, sob pena de ineficácia 

dos atos por ele praticados.

Alto Taquari/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34711 Nr: 504-19.2015.811.0092

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de THESSALÔNICO DE OLIVEIRA, 

SEMENTES 13 PONTOS LTDA., Timotheo Cruciol, JULIA Amoroso Cruciol, 

ROSALINO PAES DE PROENÇA, Juraci Augusto Paes Proença, Luiz Carlos 

Sperandio, NEUSA BERGAMIN SUBTIL, Silvia Angélica Stangalini 

Sperândio, Claudemar da Fonseca, Ida Rosa Penasso Fonseca, Thimoteo 

Carvalho de Oliveira, Rossiley Elias Pereira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19.053/MS, RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEUDE CARVALHO DE 

OLIVEIRA - OAB:240612

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 468-74.2015.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETH - Bioenergia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

TRANSPORTES –EIRELI–ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO FONSECA 

PUGLIESE - OAB:155.105/SP, Nahíma Müller - OAB:235.630/SP, 

RAFAEL D´ERRICO MARTINS - OAB:297401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32577 Nr: 400-61.2014.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elves Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Certifico que serve a presente para intimar a parte executada Banco do 

Brasil S/A, para pagamento do crédito judicial no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34081 Nr: 166-45.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME , 

Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de Ref.34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 562-22.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aletheia Cristiane Blau & Cia Ltda-ME, 

ALETHEIA CRISTIANE BLAU, ELIETE MONEGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.886/MG, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - 

OAB:87830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para, sob pena de extinção, no prazo de 15 dias, 

juntar cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34896 Nr: 612-48.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.P Pneus e Acessórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se o escoamento do prazo do pleito de Ref.45, intime-se o 

exequente para, sob pena de extinção, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34950 Nr: 648-90.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

juntar cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34952 Nr: 650-60.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Senna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

juntar cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35182 Nr: 768-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FOLLMANN 63842122004, Valdir 

Follmann, NOELI KOPP FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

juntar cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35312 Nr: 834-16.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pleito de Ref.63, uma vez que conforme denota-se das fls.92, 

94 e 100 referidas correspondências retornaram por ineficiência do 

correio, não se esgotando tadas as vias possíveis de citação pessoal do 

executado o que autorizaria a citação ficta.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção, dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 926-91.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Acolho a manifestação ministerial de Ref.120, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 
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nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 328-06.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RODRIGUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Ref. 28.

Após, diante da certidão de Ref. 38, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37771 Nr: 803-59.2016.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riberson Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indiamira Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, diante da renúncia do advogado nomeado dativo para 

representar a parte requerente (fls. 58-59) e considerando a ausência de 

Defensoria Pública instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Roberto 

Castanho OAB/MT 8.825, para patrocinar a defesa do requerente em juízo, 

os honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte requerente em juízo no importe de 01 (uma) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Em relação à cota ministerial de fl. 68, defiro o pedido e determino nova 

expedição de mandado para citação da requerida no endereço informado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9509 Nr: 708-49.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado, Viviane Joice 

Briancini Machado, Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Gustavo Penteado Siqueira - OAB:174755, Milton 

Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551-MT., Sandra Alexandre 

Vasconcelos Guimarães - OAB:50.935SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos com o fim de intimar o procurador Mauro Sergio Guerrise, 

inscrito na OAB/MT n.º 10124, a proceder a devolução dos autos em 

cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000776-54.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000776-54.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE RENATO DIAS Cumpra-se 

como deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de devidamente 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000903-89.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bruna Schlatter Zapparoli (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000903-89.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de 

devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. 

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO 

TAQUARI, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000064-30.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NOEMIA NUNES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO TRINDADE MARTINS OAB - MG109295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000064-30.2020.8.11.0092. AUTOR(A): 

MARCIA NOEMIA NUNES DIAS REU: BANCO BRADESCO MARCIA NOEMIA 

NUNES DIAS requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

sem, entretanto alegar os motivos da sobredita hipossuficiência. Pois bem, 

sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita formulado pela autora. Com efeito, o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal assevera que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, 

que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Por sua vez, dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo Código, que o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Realmente, 

embora a legislação infraconstitucional atribua presunção relativa de 

veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida pela parte, entendo 

que a questão deve ser interpretada à luz do comando constitucional, que 

confere assistência jurídica integral aos que COMPROVAREM insuficiência 

de recursos. Assim, a presunção de veracidade da alegação de pobreza 

não pode beneficiar indevidamente a parte que se omite em trazer aos 

autos informações e elementos aptos a demonstrar a sua real condição 

econômica, a fim de justificar, ou não, a concessão da gratuidade 

judiciária. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA 
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JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REVOGAÇÃO DE OFICIO - 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS VERIFICADA - DEVER 

DO CONTRADITÓRIO - BENEFÍCIO MANTIDO. I - É necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício 

da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como 

preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.14.046099-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 

18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 

10/06/2016) No caso em tela, em que pese a autora ter pleiteado a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esta não juntou aos autos 

documento que comprove a alegada hipossuficiência. Nesse cenário, 

impõe-se a intimação da autora para comprovar de modo satisfatório a 

hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das despesas 

processuais. ANTE O EXPOSTO, determino a intimação da autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou 

efetuar o recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do 

art. 99 do CPC. ALTO TAQUARI, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONIZETI RULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (REQUERIDO)

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON PEREIRA COLAVITE OAB - SP258666 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, 575, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora Mario Donizeti 

Rulli, e seu advogado Mauro Andre da Silva Barbosa, bem como a parte 

requerida Maria Santíssima Empreendimentos Pecuários Ltda., 

representada por Francisco Simões de Mello Neto, e seu advogado 

Clayton Pereira Colavite, para comparecerem à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27.02.2020, às 14h45 (horário de Cuiabá - MT), que 

se realizará nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no 

cabeçalho. ADVERTÊNCIA PARA O POLO ATIVO: O não comparecimento 

do autor a qualquer das audiências do processo implica na extinção do 

feito, sem julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das 

custas processuais. ADVERTÊNCIA PARA O POLO PASSIVO: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Alto Taquari - MT, 23 de 

janeiro de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário do 

Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONIZETI RULLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (REQUERIDO)

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON PEREIRA COLAVITE OAB - SP258666 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000498-53.2019.8.11.0092. REQUERENTE: MARIO DONIZETI RULLI 

REQUERIDO: MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. 

- ME, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO, GREGORIO TOLENTINO 

MORETTI DE ALMEIDA Com relação ao requerimento juntado pela ré no ID 

28259802, primeiramente, esclareço ao subscritor da peça que até o 

presente momento não existe base legal conferindo poderes às partes e 

advogados para advertir o juiz condutor do feito. Por enquanto, é o 

magistrado quem dirige o processo e tem poderes para advertir as partes, 

procuradores e todos aqueles que de qualquer forma dele participem. (Art. 

77, § 1º, e 139, caput, do CPC) Ao advogado, por sua vez, é assegurado 

o direito de postular (pedir) em juízo, assim como de recorrer da decisão à 

instância superior, caso lhe seja desfavorável. Em segundo lugar, explico 

que no rito previsto para as ações propostas nos Juizados Especiais, 

orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, a análise da contestação somente é 

feita após a realização da audiência de conciliação. Por esta razão, isto é, 

pendência da sessão conciliatória, a peça defensiva ainda não foi 

apreciada por este juízo. Aliás, analisando o andamento processual, 

observo que a ação foi proposta no dia 24/07/2019, sendo designada 

audiência de conciliação para o dia 03/09/2019, não realizada por 

ausência de localização dos réus para intimação. Em 21/10/2019, 

alegando dificuldade de localizar os réus para citação e intimação da 

audiência, além do acúmulo de multas, impostos e taxas incidentes sobre o 

veículo objeto da presente ação, a parte autora requereu a busca e 

apreensão do bem. No dia 29/11/2019 foi deferida a busca e apreensão 

do veículo e, curiosamente, no dia 11/12/2019, pouco mais de 10 dias 

depois, e antes mesmo do cumprimento da decisão, o réu Francisco 

Simões de Mello Neto compareceu aos autos e apresentou contestação, 

porém, não entregou o veículo, tudo a indicar infringência aos deveres 

previstos nos arts. 6º e 77, inciso IV, ambos do CPC (cooperação entre si 

e cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória 

ou final, e não criar embaraços à sua efetivação). Some-se a isso o fato 

do advogado do réu, Dr. Clayton Pereira Colavite, ter feito seu primeiro 

acesso aos autos no dia 30/07/2019, conforme extrato do sistema PJe, 

demonstrando que tem ciência da demanda praticamente desde a sua 

distribuição. Ressalto, por fim, que a tutela de urgência (busca e 

apreensão) foi devidamente fundamentada e não depende de 

manifestação da parte contrária (contraditório diferido). ANTE O 

EXPOSTO, indefiro o pedido formulado no ID 28259802, ficando mantida a 

decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, pelos seus próprios 

fundamentos. Advirto o réu Francisco Simões de Mello Neto e seu 

advogado que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça, conforme fundamentado acima (Art. 77, § 1º, do 

CPC). À conciliadora para designação da audiência. Cumpra-se com 

urgência. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 49-78.2020.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDELMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - OAB:22843/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes os requisitos legais, recebo a Queixa-Crime.

À conciliadora para designação de audiência preliminar.

Ciência ao Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONIZETI RULLI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTISSIMA EMPREENDIMENTOS PECUARIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (REQUERIDO)

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON PEREIRA COLAVITE OAB - SP258666 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 

URGENTE JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO TAQUARI - MT JUÍZO DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL DA 

COMARCA DE JALES - SP PROCESSO n. 1000498-53.2019.8.11.0092 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

MARIO DONIZETI RULLI, CPF 055.916.988-40, RG 16.932.897/SSP/SP 

Endereço: Avenida Macário Subtil de Oliveira, 456, Centro, ALTO TAQUARI 

- MT - CEP: 78785-000 ADVOGADO DO POLO ATIVO: MAURO ANDRE DA 

SILVA BARBOSA POLO PASSIVO: 1. MARIA SANTISSIMA 

EMPREENDIMENTOS PECUÁRIOS LTDA. - ME, CNPJ 08.170.158/0001-11 

Endereço: Rodovia MT-465, KM 30 + 2km a direita, Zona Rural, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000; 2. FRANCISCO SIMÕES DE MELLO 

NETO, CPF 216.054.978-94 3. GREGÓRIO TOLENTINO MORETTI DE 

ALMEIDA. CPF 922.156.881-49 FINALIDADE: PROCEDER À BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM”, o 

qual se encontra localizado na Avenida José Binato, n.º 2598, na cidade 

de Paranapuã - SP, depositando-o com o depositário abaixo indicado. 

DESCRIÇÃO DO BEM: TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, ano/modelo 2013, 

placa ONX 0840, Renavam: 00528897942, Chassi: 8AJYY59G2D6510134. 

DEPOSITÁRIO DESIGNADO: Autor - MARIO DONIZETI RULLI, CPF 

055.916.988-40, RG 16.932.897/SSP/SP. DECISÃO: "Analisando os autos, 

verifico que no dia 03/11/2017 o autor vendeu o veículo Toyota SW4, 

placas ONX-0840, ao réu Maria Santíssima Empreendimentos Pecuários 

Ltda, representada por Francisco Simões de Mello Neto, porém, até o 

presente momento, passados mais de dois anos, o adquirente não 

formalizou a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, o que vem 

causando transtornos ao autor, devido ao acúmulo de débitos e multas do 

automóvel. Tal atitude, a princípio, demonstra desídia por parte do réu, uma 

vez que com a aquisição do automóvel era sua obrigação efetuar a 

transferência junto ao órgão de trânsito. Diante disso, defiro o pedido 

formulado no ID (25220846) e determino a BUSCA E APREENSÃO do 

veículo objeto da presente ação e a respectiva entrega ao autor, que 

ficará como fiel depositário do bem. A medida poderá ser cumprida via 

Mandado ou Carta Precatória, conforme endereço indicado pelo autor. 

Efetivada a Busca e Apreensão, designe-se audiência de conciliação, 

citando e intimando as partes para comparecimento. A citação e intimação 

do réu Gregório Tolentino Moretti de Almeida deverá ser feita via Mandado, 

consignando que possui estabelecimento comercial e é vereador nesta 

Comarca". ALTO TAQUARI, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FABIO ALVES CARDOSO Juiz de Direito OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010258-09.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES JUNIOR DAVID SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIR FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PINCELLI CARRIJO OAB - MS16417 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010258-09.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: ARQUIMEDES JUNIOR DAVID 

SILVA CAMPOS EXECUTADO: ACIR FERREIRA Trata-se de cumprimento 

de sentença movida por Arquimedes Junior David Silva Campos em face 

de Acir Ferreira. Foi efetuado bloqueio via Bacen Jud da quantia de R$ 

3.599,96 da conta do executado. Este apresentou impugnação com pedido 

de desbloqueio com base na impenhorabilidade dos valores depositados, 

ao argumento de se tratarem de pensão/auxílio doença recebido por este 

e que consiste na única fonte de renda capaz de garantir o sustento da 

entidade familiar. A parte exequente não concordou com o pedido de 

desbloqueio, pugnando pela sua adjudicação. É o relatório. DECIDO. De 

acordo com o inciso I do § 3º do art. 854 do CPC, incumbe ao executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis. Por sua vez, consoante dispõe o artigo 

833, caput, inciso IV, e § 2º, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, 

os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, até o limite de 50 (cinquenta) 

salários-mínimos, por se tratar de quantia reservada à garantia de 

subsistência e preservação do mínimo existencial do devedor e de sua 

família. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO ORIUNDO 

DO SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – APLICAÇÃO 

FINANCEIRA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – 

INCIDÊNCIA DO ART. 649, IV E X, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

São absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios” destinadas ao sustento do devedor e de sua família (CPC, art. 

649, IV). A permissão para a realização de penhora on-line não afasta o 

dever de observância das impenhorabilidades estabelecidas no art. 649 

do CPC. O salário depositado em conta-corrente não se transforma em 

aplicação bancária destituída de caráter alimentício. A impenhorabilidade 

prevista no art. 649, IV, do CPC visa proteger a origem do valor 

depositado, bem como o fato de serem utilizados para prover o mínimo 

existencial básico ao executado, independente da espécie de conta em 

que se encontram – conta-corrente, poupança ou conta-salário. (TJMT - 

N.U 0071452-73.2012.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 

08/01/2013)” No caso em tela, o executado apresentou extrato da conta 

bancária, cuja movimentação demonstra a transferência pelo INSS do 

valor de R$ 3.694,19, valor este condizente com se demonstrativo de 

pagamento de benefício. Além desta transferência, não consta nenhuma 

outra movimentação de valor superior a mil reais. Tais elementos, a meu 

ver, são suficientes para deduzir que o valor bloqueado na conta do 

executado, inferior a 50 salários mínimos, é oriundo de salário/pensão e 

destinado ao sustento do devedor e de sua família, o que o torna 

impenhorável. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade dos valores 

bloqueados, impõe-se o cancelamento da indisponibilidade e o 

levantamento da respectiva quantia em favor do executado, nos termos do 

§ 4º do art. 854 do CPC. Entretanto, ressalto que ponderando o direito do 

exequente ao recebimento do crédito, e diante dos princípios da 
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razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de 

processo que tramita desde o ano de 2016 e até o presente momento não 

foram localizados bens do devedor passíveis de penhora, é perfeitamente 

cabível a penhora sobre percentual mensal dos proventos recebidos pelo 

executado do INSS, até satisfação da obrigação. No mesmo sentido: 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA 

DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA 

DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, 

ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, 

em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto 

diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido 

como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser 

"impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para 

o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que 

examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: 

EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 

2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados 

improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca 

infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e 

proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à 

luz da recente jurisprudência desta Corte. 3. O Tribunal de origem, 

examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação 

da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário 

da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso 

especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se 

tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual 

revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. 

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 

28/06/2019)" ANTE O EXPOSTO, declaro impenhorável a quantia de R$ 

3.599,96 bloqueada da conta bancária do executado e, por consequência, 

determino o cancelamento da constrição e a restituição dos respectivos 

valores ao devedor. Intime-se o advogado do executado, Dr. Leonardo 

Pincelli Carrijo, para apresentar os dados da conta bancária para 

expedição do Alvará de Levantamento. Após, expeça-se Alvará para 

transferência dos valores em favor do executado. Em seguida, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, atualizar o valor do débito e 

apresentar nos autos os dados da conta bancária para depósito da 

penhora a ser descontada mensalmente sobre percentual do benefício 

previdenciário do executado. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000264-08.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000264-08.2018.8.11.0092. REQUERENTE: REGINA FABIANA 

RODRIGUES CRAVEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Dispensado o relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

A parte autora alega que foi nomeada no cargo de Escrivã da Polícia Civil 

no dia 18/05/2011 e a partir do dia 29/02/2016 foi designada como Chefe 

do Cartório por meio de Portaria expedida pelo Delegado Regional de Alto 

Araguaia/MT, e desde então vem exercendo atividades que demandam 

responsabilidade de coordenar e executar programas, projetos e 

atividades cartorárias, sem receber o respectivo adicional de função, uma 

vez que o pedido de pagamento da gratificação foi indeferido pelo 

Delegado Geral. Requereu a declaração do trabalho realizado e a 

condenação da parte ré no pagamento das verbas no valor de R$ 

17.850,00. Em contestação, o Estado de Mato Grosso esclareceu que o 

pagamento da gratificação à servidora não foi autorizado porque as 

normas que regulamentam os cargos da Polícia Civil não preveem a 

existência do cargo de Escrivão-Chefe ou Investigador-Chefe para a 

cidade de Alto Taquari. Manifestou-se pela improcedência do pedido. 

Primeiramente, esclareço que é o caso de julgamento antecipado do 

mérito, por entender desnecessária a produção de outras provas. Com 

efeito, de acordo com o art. 39, X, da CF/88, a remuneração dos agentes 

públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, sob 

pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia administrativa. 

No caso em tela, verifico que logo após o chefe imediato da servidora ter 

editado portaria designando-a para chefiar o cartório da Delegacia de 

Polícia deste Município, o caso foi encaminhado à Direção Geral da 

instituição, que prontamente explicou que não havia previsão legal de 

exercício da função desempenhada por ela nesta unidade, bem como 

indeferiu o pagamento da respectiva gratificação. Em pedido de 

reconsideração feito pelo Delegado Regional, houve nova decisão de 

indeferimento. Como é sabido, o funcionamento da Administração Pública é 

regido pelo princípio da legalidade, o que impede o gestor público de 

efetuar qualquer pagamento sem previsão legal e orçamentária anterior. 

Logo, diante da inexistência normativa da atividade nos quadros 

funcionais da instituição, torna-se inviável a realização da respectiva 

gratificação. Não obstante, se a autora exerceu alguma atividade além 

daquelas previstas em lei e regulamentos para o cargo no qual foi 

aprovada em concurso público, o fez por mera liberalidade, uma vez que 

tinha plena ciência da impossibilidade de pagamento do adicional. Destarte, 

não havendo direito da parte autora à percepção dos valores, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. P. I. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 982-17.2016.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 982-17.2016.811.0084

Código: 50466

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, confirmo a medida liminar datada de 18/10/2016 (ref. 04), 

e, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, e artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia – Marca Fiat, Tipo 

Idea Elx Fire 1.4 8v, ano/modelo: 2007/2008, cor vermelha, placa NJO 

2320, chassi: 9BD13561382079420, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor 

serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem.

Em consequência, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de 

Processo Civil.

 Tendo em vista que, quando da concessão da liminar, fora determinado o 

envio de oficio ao Detran, requisitando-se o imediato registro do gravame 

referente à decretação da busca e apreensão do veículo na base de 

dados do RENAVAN, ante a impossibilidade deste

 Magistrado de proceder com a retirada através do sistema, oficie-se 

imediatamente o Detran para que proceda com a retirada da restrição 
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averbada no veículo e noticiada através do oficio aportado à ref. 24.

 Sem prejuízo, determino ainda à secretaria de vara que, oficie-se o juízo 

de Sinop, requisitando a devolução da missiva distribuída naquele juízo 

sob o número 1011229-48.2019.8.11.0015, tendo em vista o cumprimento 

do ato.

 Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48932 Nr: 96-18.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Alexandre de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de Eli Alexandre de Oliveira, 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal vigente, na forma do artigo 61 do 

Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito.

Outrossim, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

19/02/2020 ás 13:30 horas (Ref: 50).

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios ao defensor nomeado Dra. Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela 

da OAB/MT pela apresentação de resposta á acusação. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Sem Custas.

Sem necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2019.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47787 Nr: 197-89.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Processo nº: 197-89.2015.811.0084.

Código: 47787.

Vistos.

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 10/06/2020 às 17h30min, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 21 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49428 Nr: 313-61.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 17/06/2020 às 13h30min, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 21 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30408 Nr: 2005-18.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Processo nº: 2005-18.2004.811.0084.

Código: 30408.

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 11/06/2020 às 09h00min, 

mantendo inalteradas as demais determinações.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Apiacás-MT, 21 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45881 Nr: 603-81.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Victor de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20315/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFESA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para apresentação das alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48978 Nr: 125-68.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FEGHERA DE ALMEIDA, Sebastião 

Dirceu de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 125-68.2016.811.0084
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Código: 48978

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DE JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, em face de JEFFERSON 

FEGHERA DE ALMEIDA e SEBASTIÃO DIRCEU DE ALMEIDA, todos 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com o documentos (ref. 02).

À ref. 04, fora determinada a citação da parte executada, para no prazo 

de 03 (três) dias efetuar o pagamento.

Tentada a intimação pessoal, esta restou-se infrutífera, conforme certidão 

do oficial de justiça à ref. 13.

À ref 21, a parte exequente pugnou pela citação pessoal, aportando na 

oportunidade o endereço do executados.

 Aviso de recebimento devolvido com diligencia positiva e juntada à ref. 26.

Certidão de decurso de prazo à ref. 27.

À ref. 45, a parte exequente pugnou pela extinção do processo pela 

satisfação da dívida.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

Custas já recolhidas.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observadas as formalidades 

legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás - MT, 22 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 715-74.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo nº: 715-74.2018.811.0084

Código: 55378

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e extinção de união estável proposta 

por Claudio Luiz Grassi em face de Laura Mendes de Almeida.

 Inicialmente, INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, consignando o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

 Sem prejuízo, ante a presença de menores, remeta-se os autos ao 

Ministério público para manifestação.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 22 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57609 Nr: 1925-63.2018.811.0084

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1925-63.2018.811.0084

Código: 57609

Vistos.

Trata-se de ação de retificação de registro civil requerida por JOSEILTON 

SOUZA, devidamente qualificado nos autos.

 Relata em síntese, que por ocasião de seu casamento requereu a 2ª via 

do registro, sendo que ao receber o documento, verificou que seu nome 

estava gravado como JOSCILTON. Como estava determinado a se casar 

apresentou a certidão danificada ao cartório, ocasião em que o cartório 

requereu por duas vezes a 2ª via do registro de nascimento, descobrindo 

assim que seu nome verdadeiro é JOSEILTON.

 Pretende com a presente ação, que o registro de nascimento de sua filha 

Bruna dos Santos Souza seja retificado, mudando o nome do pai de 

Joscilton para Joseilton.

 A inicial veio instruída com vários documentos.

Á Ref. 04 a inicial foi recebida, ocasião em que deferiu as benesses da 

justiça e vista ao Ministério Público.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido 

de retificação apresentado, apontando na oportunidade uma observação 

com relação ao sobrenome do avô, que encontra-se com divergência 

entre o registro do requerente com relação ao de sua filha.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Tendo em vista a divergência observada pelo ministério público no que 

refere ao nome do avô paterno, intime-se o requerente para prestar 

esclarecimentos, aportando na mesma oportunidade os documentos do 

avô paterno para comprovação, bem como pra que proceda a devida 

retificação.

 Cumpra-se

Apiacás-MT, 22 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000384-41.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000384-41.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 
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em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000385-26.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000385-26.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000394-85.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000394-85.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000395-70.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000395-70.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000393-03.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000393-03.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000396-55.2019.8.11.0084
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000396-55.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-42.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000037-42.2018.8.11.0084. REQUERENTE: MAURA APARECIDA DE 

SOUZA LOPES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos. A parte credora informou nos autos o pagamento 

integral do débito por parte da executada. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Expeça-se o imediato alvará. Sem custas e honorários. Arquivem-se, 

nos termos do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo 

o qual proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso 

de se aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá 

ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. APIACÁS, 22 de 

janeiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000056-55.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. D. S. (AUTOR(A))

E. C. M. D. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000056-55.2019.8.11.0038 AUTOR(A): EDMARCIA CHARLENE MEDINA 

DOS PASSOS DE SOUZA, HEITOR EMANUEL DE SOUZA RÉU: FABIO 

JUNIOR DE SOUZA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – 

NCPC, art. 693 e ss. c/c Lei n. 5.478/1968 – com pedido TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 

695, caput -, ajuizada por EDMARCIA CHARLENE MEDINA DOS PASSOS 

DE SOUZA e H. E. de S., menor nascido em 8/12/2016 e representado por 

aquela, sua genitora/mãe biológica, em desfavor de FÁBIO JÚNIOR DE 

SOUZA, em que requer aquele(a), entre pedidos outros, a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como, in limine e 

inaudita altera parte, seja concedida a GUARDA PROVISÓRIA 

UNILATERAL do(a) filho(a) comum H. E. de S., nascido em 8/12/2016, e 

seja fixado ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do menor, sob a alegação 

de que “é legítimo filho do requerido, conforme certidão de nascimento 

(doc. 02), nascido em decorrência de relacionamento entre a sua genitora 

e o requerido, que chegaram a conviver juntos em forma de união estável, 

sendo a união desfeita por volta de 03 meses e desde então o genitor não 

colaborou com nenhuma despesa em relação ao sustento e guarda do 

menor, sendo que a mãe está sozinha arcando com todas as 

responsabilidades em relação à mantença da criança”. Recebida a inicial 

foi deferida a tutela provisória e determinada a citação da parte requerida, 

bem como designada audiência de conciliação. A parte requerida não foi 

citada em razão de não ter sido encontrada no endereço indicado. 

Realizada a audiência de conciliação somente compareceu o advogado da 

parte autora requerente, o qual informou que não conseguiu contato com 

ela e que possui-a informações de que as partes haviam reatado o 

relacionamento. Após, o advogado da parte autora/requerente peticionou 

pela DESISTÊNCIA dos pedidos/ação e arquivamento do processo. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação. A legislação processual – NCPC, art. 485, §§4º e 5º –, exige 

a anuência da parte adversa, após o prazo para a defesa/oferta da 

contestação, para a acolhida do pedido de desistência formulado pela 

parte autora/requerente. Ocorre que no presente caso a parte requerida 

ainda não havia sido citada em razão de não ter sido encontrado no 

endereço indicado, sendo assim a relação processual não foi 

efetivamente formada, razão pela qual não há impedimento da extinção do 

processo por desistência da parte, independentemente de anuência da 

parte adversa. Isso posto, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno 

a(s) parte(s) autora/requerente no pagamento das custas, taxa e 

despesas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º –, contudo 

deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, 

uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida 

no caso ou a citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Nada requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 557 de 743



prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000503-43.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000503-43.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

VIEIRA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM C/C COM PEDIDO LIMINAR – ajuizada por 

WILTON DE PAULA JUNIOR, representado por sua guardiã MARIA 

APARECIDA DA SILVA VIEIRA, especificamente para o transporte do 

menor de 18 (dezoito anos) ao município de Cáceres – MT, bem como a 

autorização para a confecção de carteira de visitante, exigida pela Cadeia 

Feminina de mesma cidade, onde se encontra reclusa a genitora da 

criança, sra. Clemilda Conceição da Silva. Narra que o menor vivia sob a 

guarda de sua genitora alhures, contudo na data de 23/5/2019 esta foi 

presa em flagrante delito – autos 1964-67.2019.811.0038 -, motivo o qual 

foi recolhida a Cadeia Pública de Cáceres – MT, e que desde essa data 

não mais teve contato com a mãe. A autorização requerida não estipula o 

período com exatidão, contudo restringe a hipótese de visitação ao local 

de reclusão da genitora. Juntou documentos diversos, entre os quais a 

certidão de nascimento, cópia dos documentos e a autorização do genitor 

do menor, declarando seu ciente e favorável aceite à viajem. O Ministério 

Público se manifestou favorável aos pedidos trazidos na inicial. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

interessado requer AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE VIAGEM, 

especificamente para a cidade de Cáceres - MT, cujo motivo é a visitação 

de Clemilda Conceição da Silva, genitora do menor WILTON DE PAULA 

JUNIOR, a parte autora aduz ser necessário a autorização judicial, 

conforme exigência disposta na Lei n. 8.069/90, in verbis: Art. 83. 

Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá 

viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou 

dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Entretanto, 

esclareço não ser necessária a autorização judicial neste caso, passo a 

explicar. Com o advento da lei n. 13.812/2019 que alterou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, acuradamente no art. 83, §1º, alínea “a” e 

números 1 e 2 da alínea “b”, ipsis literis: §1º A autorização não será 

exigida quando: b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) 

anos estiver acompanhado: 1) de ascendente ou colateral maior, até o 

terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 2) de pessoa 

maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ainda, 

conforme o §2º do Art. 817-A do Provimento n. 30 de 1º de Agosto de 

2019 da CGJ/MT, “No Estado de Mato Grosso, a autorização judicial é 

dispensável, para viagens nacionais, quando criança ou adolescente 

menor de 16 (dezesseis) anos viajar autorizado expressamente por 

qualquer de seus pais, ou responsável legal, por meio de escritura pública, 

ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou 

autenticidade. Ademais, é de competência do magistrado da Comarca em 

que se encontra a cadeia a autorização para a visitação, posto que este 

possui acesso ao cronograma de visitas – dia e hora -, bem como ser de 

interesse de todos prevenir riscos ao menor – Art. 70 do ECA. Não 

bastasse isso, Clemilda Conceição da Silva, genitora do menor WILTON DE 

PAULA JUNIOR, não mais se encontra presa nos autos do processo n. 

0002409-85.2019.8.11.0038. Isso posto, NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 267, VI/NCPC, art. 485, VI – diante a ausência de interesse 

processual, posto que as partes interessadas MARIA APARECIDA DA 

SILVA VIEIRA é tia do(a) menor WILTON DE PAULA JUNIOR, nascido(a) 

em 8/7/2007, e possui em seu poder autorização do genitor do 

adolescente, não lhe sendo necessária a autorização de cunho judicial, 

bem como o fato de que a genitora não mais se encontra presa. Nos 

termos da Lei n. 8.069/90, § 2º, do art. 141 e CNGC, art. 799, § 2º, este in 

verbis:“São isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de 

competência da Justiça da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de 

litigância de má-fé. (ECA, art. 141, § 2.º)”. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional no caso ou a lide nessa ação de procedimento especial de 

jurisdição voluntária. Cientifique o(a) representante do Ministério Público. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de janeiro de 2020 - 07:51:05. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-81.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000494-81.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANEZIA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que requer, a 

concessão da assistência judiciária gratuita e, entre outros, in limine e 

inaudita altera parte, seja determinado ao Instituto que pague/implante 

benefício previdenciário de prestação continuada APOSENTADORIA 

RURAL PO IDADE, sob o fundamento de que preenche os requisitos legais 

necessários ao reconhecimento do seu direito, contudo o Plenário do STF, 

ao analisar o RE 631.240/MG sob a sistemática da repercussão geral no 

final de agosto de 2014, decidiu que a exigência do prévio requerimento 

administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma 

vez que se ausente pedido administrativo anterior e negativa por parte do 

INSS no prazo legal, não está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de 

direito e, assim, para que proponha a ação pleiteando a concessão do 

benefício previdenciário é preciso que, antes, tenha requerido 

administrativamente o benefício, mas foi negado pelo INSS ou esse não 

deu uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem 

como, caso não tenha requerido administrativamente, ser notório que, 

sobre essa matéria, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo 

segurado. Ocorre que a parte autora/requerente somente juntou o 

comprovante de agendamento, sem que houvesse juntado a resposta de 

negativa da autarquia. Contudo fora recebida a inicial e determinada a 

citação do INSS, o qual se manifestou requerendo a extinção do processo 

sem resolução de mérito pela ausência do prévio requerimento 

administrativo. Visando não acarretar maiores prejuízos e considerando 

que a parte autora já havia juntado comprovante de agendamento, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga a ausente prova de prévio requerimento administrativo e negativa ou 

demonstração de que não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, bem como, caso não tenha requerido 

administrativamente, ser notório que, sobre essa matéria, o INSS tem 

posição contrária ao pedido feito pelo segurado, sob pena de 

indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, 

art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c 

NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I. Decorrido o prazo in albis, 

certifique e me volte concluso para sentença – código n. 36. 

Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – código 35. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 

14:19:16. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000146-63.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000146-63.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: WALDEMIR ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto e bem examinado. Trato 

de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - rito do CPC 

e NCPC, art. 523 e ss. -, tendo como partes WALDEMIR ALVES DE SOUZA 

e YMPACTUS COMERCIAL, em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa decorrente de sentença coletiva. Expedida carta de citação 

ao requerido e no endereço constante na inicial, esse não apresentou 

impugnação no prazo delimitado, deixando transcorrer in albis. 

Consequentemente, o credor/exequente apresentou pedido em que solicita 

a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca do Rio Branco 

- AC, processo sob o n. 0800224-44.2013.8.01.0001, para a liberação dos 

valores e a transferência efetuada ao juízo subscrevente, a quem afirma 

competirá o pagamento. Contudo, trouxe cálculo atualizado que o valor 

perfaz o montante de R$ 146.530,12 (cento e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta reais e doze centavos), fazendo-o em desacordo com 

a decisão inicial e com excesso flagrante, pois adicionou sanções/multas 

não reconhecidas como devidas/regulares na hipótese. Isso posto, 

DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, através do(a) 

advogado(a) e via DJe, para que faça a correção/adequação dos cálculos 

em conformidade ao outrora decidido. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 17 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-14.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA SOUZA MOTTA (REQUERIDO)

HENRIQUE DA SOUZA MOTTA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que efetue o recolhimento das diligências 

do oficial de justiça a fim de se dar cumprimento à carta precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54184 Nr: 2600-77.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21313 Nr: 71-95.2006.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iudemario Marques Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21822 Nr: 601-94.2009.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 19353, Regina 

Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087, Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19220 Nr: 237-59.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Pimenta Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, Hamilton Rufo Junior - OAB:MT - 8251-B, José 

Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51860 Nr: 1754-60.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 2056-55.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56788 Nr: 1406-71.2014.811.0038
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacy Francelino Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 1346-64.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Praxedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Izaias dos Santos Silva Junior - OAB:MT - 

11.849-B, Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67133 Nr: 552-09.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFVdS, Jurandir Florencio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar acerca do laudo de 

estudo psicossocial juntado em ref. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74611 Nr: 472-42.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleitiane da Cruz Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 1478-84.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleitiane da Cruz Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data, nos termos do art. 

11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-96.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BATISTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-96.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:R P OTENIO 

MERCADO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: RAFAEL BATISTA DE FREITAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000274-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON ALVES DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão, contradição e pedido de reforma, sob a alegação de que a 

sentença não se manifestou sobre o documento de negativação juntado, 

que localizou o contrato que demonstraria a celebração regular do negócio 

jurídico e deixou de fundamentar o dano alegado. Narra que “(...) a 

empresa requerida LOCALIZOU o contrato assinado pela parte Requerida, 

assim que pleiteia seja sanada a contradição no tocante a apreciação da 

documentação acostada aos autos pela embargante. Mesmo que fora do 

prazo, não pode ser ignorado (...)”, assim como que “(...) os documentos 

anexados aos autos, não são provas seguras de que a parte reclamante 

teve restrição comercial efetivada em seu nome e CPF, ou, se esta é a 

única, posto que não juntou aos autos extrato emitido pelos órgãos 

mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

SCPC) (...)”. A parte adversa não apresentou contrarrazões e deixou o 

prazo transcorrer in albis. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão e contradição, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 
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embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração porque irresignada com sentença que condenou 

a compensar o dano moral e sob a alegação de omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma no caso, irresignando-se a parte recorrente 

quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso inominado e, 

portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega que a 

sentença não fundamentou, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito não somente 

sobre a questão relacionada ao documento de negativação/inscrição nos 

cadastros restritivos, tratada como prejudicial de mérito - “(...) Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. (…)” -, mas que o dano imaterial 

decorreu de fato do serviço e indevida negativação do nome da 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito, o que faz presumir a 

ocorrência do dano, pois in re ipsa. O decisum fundamentou, in verbis: 

“(...) Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas telas, e suposto extrato de utilização, produzido unilateralmente. A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. (...)”. O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição indevida em cadastro de 

restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa” - 

(AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). Nesses 

termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE 

IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema referente 

à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual. 

Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, 

inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o 

valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo 

excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos 

fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do 

especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) Sobre o documento juntado 

apenas após a elaboração do projeto de sentença e homologação do 

decisum, há licitude e possibilidade de juntar documentos novos a 
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qualquer tempo, o que ocorre “quando destinados a fazer prova de fatos 

ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram 

produzidos nos autos” - NCPC, art. 435, caput. A celebração do negócio 

jurídico já era objeto de manifestação e as provas foram produzidas desde 

a distribuição da exordial. Portanto, o contrato apresentado com o recurso 

de embargos de declaração não pode ser considerado como documento 

novo a ser juntado licitamente a qualquer tempo, diante da preclusão. 

Ademais, também não se enquadra na outra hipótese em que se admite a 

juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, 

uma vez que o contrato seria anterior a isso – NCPC, art. 435, parágrafo 

único, 1ª parte -, assim como não comprovou o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente ou que se tornou conhecido, acessível ou 

disponível após aqueles atos - a petição inicial ou a contestação – NCPC, 

art. 435, parágrafo único, 2ª parte -, sendo insuficiente a mera alegação 

que “(...) a empresa requerida LOCALIZOU o contrato assinado pela parte 

Requerida (...)”. Nesses termos: “EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – 

JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NO RECURSO – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – 

OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a juntada de 

documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão , ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Não se tratando de 

fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento 

em grau de recurso , pois resta configurada a preclusão para a sua 

juntada . Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes 

durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a 

inexistência dos débitos inscritos e fixou indenização por dano moral. O 

valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (N.U 

8010167-56.2016.8.11.0111, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) O 

STJ já decidiu que “A contradição que autoriza o manejo de embargos de 

declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria 

decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a 

fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre 

o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que 

prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não 

aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e 

provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” 

(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). O suso 

apresentado já demonstra que não há omissão ou contradição alguma a 

ser conhecida e que opôs embargos manifestamente protelatórios com o 

intuito de atrasar o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, 

razão pela qual condeno a parte embargante a pagar à embargada multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 

DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 

1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da 

decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e 

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a 

controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão quanto 

ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso especial 

inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial sequer 

ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada 

a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou expressamente 

apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos 

declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão 

embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 

- 10:24:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DIAS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000274-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON ALVES DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão, contradição e pedido de reforma, sob a alegação de que a 

sentença não se manifestou sobre o documento de negativação juntado, 

que localizou o contrato que demonstraria a celebração regular do negócio 

jurídico e deixou de fundamentar o dano alegado. Narra que “(...) a 

empresa requerida LOCALIZOU o contrato assinado pela parte Requerida, 

assim que pleiteia seja sanada a contradição no tocante a apreciação da 

documentação acostada aos autos pela embargante. Mesmo que fora do 

prazo, não pode ser ignorado (...)”, assim como que “(...) os documentos 

anexados aos autos, não são provas seguras de que a parte reclamante 

teve restrição comercial efetivada em seu nome e CPF, ou, se esta é a 

única, posto que não juntou aos autos extrato emitido pelos órgãos 

mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

SCPC) (...)”. A parte adversa não apresentou contrarrazões e deixou o 

prazo transcorrer in albis. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão e contradição, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 
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art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração porque irresignada com sentença que condenou 

a compensar o dano moral e sob a alegação de omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma no caso, irresignando-se a parte recorrente 

quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso inominado e, 

portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega que a 

sentença não fundamentou, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito não somente 

sobre a questão relacionada ao documento de negativação/inscrição nos 

cadastros restritivos, tratada como prejudicial de mérito - “(...) Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. (…)” -, mas que o dano imaterial 

decorreu de fato do serviço e indevida negativação do nome da 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito, o que faz presumir a 

ocorrência do dano, pois in re ipsa. O decisum fundamentou, in verbis: 

“(...) Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde 

com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas telas, e suposto extrato de utilização, produzido unilateralmente. A 

requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz 

de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. (...)”. O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição indevida em cadastro de 

restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa” - 

(AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). Nesses 

termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE 

IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema referente 

à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual. 

Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, 

inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o 

valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo 

excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos 

fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do 

especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) Sobre o documento juntado 

apenas após a elaboração do projeto de sentença e homologação do 

decisum, há licitude e possibilidade de juntar documentos novos a 

qualquer tempo, o que ocorre “quando destinados a fazer prova de fatos 

ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram 

produzidos nos autos” - NCPC, art. 435, caput. A celebração do negócio 

jurídico já era objeto de manifestação e as provas foram produzidas desde 

a distribuição da exordial. Portanto, o contrato apresentado com o recurso 

de embargos de declaração não pode ser considerado como documento 

novo a ser juntado licitamente a qualquer tempo, diante da preclusão. 

Ademais, também não se enquadra na outra hipótese em que se admite a 
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juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, 

uma vez que o contrato seria anterior a isso – NCPC, art. 435, parágrafo 

único, 1ª parte -, assim como não comprovou o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente ou que se tornou conhecido, acessível ou 

disponível após aqueles atos - a petição inicial ou a contestação – NCPC, 

art. 435, parágrafo único, 2ª parte -, sendo insuficiente a mera alegação 

que “(...) a empresa requerida LOCALIZOU o contrato assinado pela parte 

Requerida (...)”. Nesses termos: “EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – 

JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NO RECURSO – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – 

OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a juntada de 

documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão , ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Não se tratando de 

fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento 

em grau de recurso , pois resta configurada a preclusão para a sua 

juntada . Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes 

durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a 

inexistência dos débitos inscritos e fixou indenização por dano moral. O 

valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (N.U 

8010167-56.2016.8.11.0111, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) O 

STJ já decidiu que “A contradição que autoriza o manejo de embargos de 

declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria 

decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a 

fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre 

o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que 

prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não 

aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e 

provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” 

(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). O suso 

apresentado já demonstra que não há omissão ou contradição alguma a 

ser conhecida e que opôs embargos manifestamente protelatórios com o 

intuito de atrasar o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, 

razão pela qual condeno a parte embargante a pagar à embargada multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 

DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 

1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da 

decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e 

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a 

controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão quanto 

ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso especial 

inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial sequer 

ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada 

a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou expressamente 

apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos 

declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão 

embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 

- 10:24:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000034-60.2020.8.11.0038 REQUERENTE: CHRYSTIAN CARVALHO 

RAMALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

- com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes CHRYSTIAN 

CARVALHO RAMALHO e TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), em que 

aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito/banco de 

dados, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela parte adversa, a 

declaração de inexistência do débito, a inversão do ônus probatório, bem 

como a citação da parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em 

indenizar os danos causados. Narra que “(…) no dia 08/01/2020 foi 

surpreendido novamente com um comunicado da Serasa Experian, 

recebido via Correios, alegando que pelo descumprimento do pagamento 

de fatura no valor de R$ 65,98 , (sessenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), com data de vencimento em 10/11/2018, referente ao Contrato 

nº. 0324644282, sob a Natureza: (outras operações), e que foi aberto 

cadastro em seu nome, com registros das anotações de dívida e das 

obrigações de sua responsabilidade, por solicitação da credora 

TELEFONICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001 - 62, com endereço já informado, cuja 

qual solicitou a inclusão dos dados pessoais do Requerente junto ao 

respectivo órgão de proteção ao credito . Ocorre que o Requerente não 

deve referido valor, inclusive, já fora cobrado anteriormente pelo mesmo 

valor, ocasião em que entrou em contato com referida empresa ora 

Requerida e informou das inconsistências da cobrança, e após 

verificarem a veracidade das informações, não mais cobraram o 

Requerente, entretanto, passado esses anos, novamente voltaram o envio 

de comunicação de débito, dizendo que estava negativando seus dados 

pessoais junto ao órgão de proteção ao crédito, ilustrando o mesmo valor 

de dívida já discutido entre as partes e que já foi verificado tratar-se de 

dívida inexistente, não sabendo explicar, o Requerente, por quais motivos 

estaria sendo cobrado novamente pelo valor que já ficou demonstrado nas 

vias administrativa que não se tratava de uma dívida do mesmo com a 

referida linha telefônica e, diante da insistência da Requerida, com as 

anotações dos dados pessoais do Requerente junto ao rol de proteção ao 

crédito da Serasa Experian, não restou alternativa ao mesmo a não ser a 

promoção da presente medida judicial como forma de cessar a cobrança 

deste valor indevido, que de vez em vez vem sendo enviado em tom 

ameaçador de protesto os dados do Requerente para que pague pela 

dívida inexistente sob pena de protesto, caso seja negativado seu CPF 

estará a Requerida praticando o dano moral que é a dor resultante da 

lesão a direitos personalíssimos, como a liberdade, a honra, a reputação e 

que causam no ofendido angústia, sofrimento, tristeza, humilhação.”. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 
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objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes 

os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ademais, por ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, 

presentes os requisitos caracterizadores da legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias 

de experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de 

suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento na necessidade de 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes no processo 

civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao princípio da isonomia 

entre essas, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa 

em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes os 

requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada 

no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de 

proteção ao crédito ou cartório de protesto, bem como o periculum in mora, 

uma vez que o citado registro/restrição já vem causando prejuízos e caso 

não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte certamente causará 

outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano, 

em que pese a existência de inscrições anotações outras. * CREDOR: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 09/04/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0002012280201904 VALOR: 29,81 DATA INCLUSAO: 28/05/2019 * 

CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 04/02/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000929178201901 VALOR: 457,09 DATA INCLUSAO: 

28/05/2019 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 12/12/2018 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0002012280201812 VALOR: 30,63 DATA 

INCLUSAO: 28/05/2019 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 12/11/2018 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0002012280201811 VALOR: 452,59 DATA 

INCLUSAO: 28/05/2019 Os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 

300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e a constrição/anotação a produzir seus regulares 

efeitos sem qualquer prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os 

encargos decorrentes da mora. Ademais, esclareço que nas ações que 

versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em 

cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a tutela específica e a sentença serão 

efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) 

responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na 

petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte 

adversa, quando cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, 

que haja no sentido de determinar extrajudicialmente a providência por 

esponte própria e comunique nos autos do processo. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para determinar que 

seja excluído o nome do reclamante dos registros/banco de dados de(a) 

SERASA EXPERIAN, fazendo-o através do sistema SERASAJUD. 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 0800 774 1515 DATA VENCIMENTO: 10/11/2018 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0324644282 VALOR: 65,98 DATA INCLUSAO: 

30/12/2019 Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO 

que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 

2020 - 18:05:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000341-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDEMIR INACIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - 

interposto por CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com indicação de contradição e omissão e pedido “para 

que seja sanada a omissãoquanto a ausência de provas robustas quanto 

a prova da dívida negativada pela empresa, uma vez que,o suposto 

contrato de adesão não faz relação com os dados lançados nos órgãos 

de proteção ao crédito, e reconhecidamente telas de sistemas produzidos 
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de forma unilateral não podem ser aceitas por absolutas como napresente 

sentença”, assim como que “Seja ainda sanada a contradiçãocom os 

acordõesparadigmasutilizados e demonstrados acima, que comprovam o 

entendimento diverso daquele proferido nos autos, sendo o mesmo capaz 

de determinara a reforma da sentençapara afastar a improcedência”. A 

parte adversa apresentou contrarrazões e defendeu a impossibilidade de 

utilização pois “a revisão da sentença proferida, o que é absolutamente 

inadmissível em sede de embargos de declaração, não sendo este o 

instrumento cabível para sanar o inconformismo do embargante”. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de contradição e omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração sob o pedido “para que 

seja sanada a omissãoquanto a ausência de provas robustas quanto a 

prova da dívida negativada pela empresa, uma vez que,o suposto contrato 

de adesão não faz relação com os dados lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, e reconhecidamente telas de sistemas produzidos de 

forma unilateral não podem ser aceitas por absolutas como napresente 

sentença”, assim como que “Seja ainda sanada a contradiçãocom os 

acordõesparadigmasutilizados e demonstrados acima, que comprovam o 

entendimento diverso daquele proferido nos autos, sendo o mesmo capaz 

de determinara a reforma da sentençapara afastar a improcedência”, ou 

seja, objetiva rediscutir matéria já apreciada e decidida. A mera 

irresignação com o entendimento apresentado não viabiliza a oposição 

dos aclaratórios, o qual fora interposto com a finalidade de rediscutir 

questão a ser apreciada em eventual recurso inominado e não sanar erro, 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, requisito indispensável. 

O STJ já decidiu que “A contradição que autoriza o manejo de embargos 

de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria 

decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a 

fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre 

o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que 

prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não 

aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e 

provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” 

(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO 

RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, 

recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas 

hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o 

manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se 

possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do 

acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para 

rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos 

rejeitados”. (EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019). Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) contradição ou 

omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 20 de janeiro de 2020 - 21:17:36. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000341-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDEMIR INACIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - 

interposto por CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com indicação de contradição e omissão e pedido “para 

que seja sanada a omissãoquanto a ausência de provas robustas quanto 

a prova da dívida negativada pela empresa, uma vez que,o suposto 

contrato de adesão não faz relação com os dados lançados nos órgãos 

de proteção ao crédito, e reconhecidamente telas de sistemas produzidos 

de forma unilateral não podem ser aceitas por absolutas como napresente 

sentença”, assim como que “Seja ainda sanada a contradiçãocom os 

acordõesparadigmasutilizados e demonstrados acima, que comprovam o 

entendimento diverso daquele proferido nos autos, sendo o mesmo capaz 

de determinara a reforma da sentençapara afastar a improcedência”. A 

parte adversa apresentou contrarrazões e defendeu a impossibilidade de 

utilização pois “a revisão da sentença proferida, o que é absolutamente 

inadmissível em sede de embargos de declaração, não sendo este o 

instrumento cabível para sanar o inconformismo do embargante”. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de contradição e omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração sob o pedido “para que 

seja sanada a omissãoquanto a ausência de provas robustas quanto a 

prova da dívida negativada pela empresa, uma vez que,o suposto contrato 
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de adesão não faz relação com os dados lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, e reconhecidamente telas de sistemas produzidos de 

forma unilateral não podem ser aceitas por absolutas como napresente 

sentença”, assim como que “Seja ainda sanada a contradiçãocom os 

acordõesparadigmasutilizados e demonstrados acima, que comprovam o 

entendimento diverso daquele proferido nos autos, sendo o mesmo capaz 

de determinara a reforma da sentençapara afastar a improcedência”, ou 

seja, objetiva rediscutir matéria já apreciada e decidida. A mera 

irresignação com o entendimento apresentado não viabiliza a oposição 

dos aclaratórios, o qual fora interposto com a finalidade de rediscutir 

questão a ser apreciada em eventual recurso inominado e não sanar erro, 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, requisito indispensável. 

O STJ já decidiu que “A contradição que autoriza o manejo de embargos 

de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria 

decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a 

fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre 

o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que 

prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não 

aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e 

provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” 

(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO 

RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, 

recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas 

hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o 

manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se 

possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do 

acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para 

rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos 

rejeitados”. (EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019). Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) contradição ou 

omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 20 de janeiro de 2020 - 21:17:36. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-30.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BERNADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000036-30.2020.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELI BERNADO 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/2009, art. 27 c/c Lei n. 9.099/1995 e NCPC - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 

300 e ss. -, tendo como partes ROSELI BERNADO RODRIGUES e 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, em que, entre outros, aquela requer in initio 

litis e inaudita altera parte que “SEJA CONCEDIDA A LIMINAR em favor da 

requerente, determinando que o município requerido promova o 

conserto/regularização da Obra do Poço Artesiano construído no 

Loteamento Água Boa, mais conhecido como “Loteamento do João China”, 

construindo uma barreira de contenção de concreto no local forte o 

bastante para impedir o deslizamento da terra/lama jogada ao redor do 

Poço Artesiano, com o devido cascalhamento da mesma, evitando assim 

novos deslizamentos de terra/lama, sob pena de aplicação de multa 

diária”. Narra que: “(…) A requerente possui uma chácara denominada 

“Cantinho da Vitória”, adquirida no mês de Maio/2017, localizada no 

Loteamento Água Boa, Lote 08, Quadra 14, no município de 

Araputanga-MT, assim como pode ser verificado pelo contrato de compra 

e venda que segue em anexo. A pequena chácara foi adquirida com muito 

esforço, dedicação e trabalho árduo da requerente durante toda a sua 

vida, cuja imóvel sempre foi destinada ao plantio de lavoura para revenda 

na feira local, obtendo da lavoura o seu único meio de sustento. O 

Município de Araputanga, ora requerido nesta lide, construiu um 

“Reservatório de Água” para os munícipes do Loteamento Água Boa, mais 

conhecido como “loteamento do João China”, vindo em construir no final do 

ano de 2017 um “Poço Artesiano” acima da chácara da requerente, afim 

de atender a demanda de água para os moradores daquela localidade, 

inclusive à própria requerente. Entretanto, a obra do Poço Artesiano foi 

mal planejada pelo município requerido, já que toda terra jogada ao redor 

do Poço Artesiano tornou-se “Lama” devido a falta de cascalhamento e 

contenção da obra, vindo no mês de Dezembro/2017, após uma forte 

chuva, se tornar uma imensa avalanche de lama que adentrou na chácara 

da requerente e destruiu toda a lavoura plantada pela mesma. Após o 

ocorrido, a requerente foi até a Prefeitura Municipal de Araputanga, e lá 

estando o engenheiro do município e o atual prefeito (Joel Marins de 

Carvalho), requereu dos mesmos providências necessárias para 

consertar/regularizar o Poço Artesiano, pois tinha perdido toda a lavoura 

plantada por culpa de uma obra mal feita. No entanto Excelência, nenhuma 

conserto/regularização da obra foi realizada pelo município requerido, pelo 

contrário, mais caminhões de terra foram jogados no local onde ocorreu o 

deslizamento de terra, sem realizar qualquer contenção ou cascalhamento 

do local. No mês de Março/2018 um novo deslizamento de terra/lama 

adentrou na chácara da requerente, destruindo toda a lavoura plantada, 

ocasionando a perda de 08 (oito) pés de Cupuaçu, 16 (dezesseis) pés de 

Coco, 20 (vinte) pés de Mamão, 50 (cinquenta) pés de Mandioca, Inúmeros 

pés de Abobora, Milho, Abacaxi, Morango, Pepino, Maxixo e Quiabo, bem 

como, aterrou a Represa existente no referido imóvel, assim como pode 

ser verificado pelas fotos anexas. Prejudicada e desolada por novamente 

perder a sua plantação, e ante a insistente recusa do município em 

promover os reparados necessários da obra, foi então que a requerente 

procurou ajuda perante a Câmara Municipal, através do Vereador 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior, que imediatamente protocolou 

Requerimento nº 08/2018 (doc. anexo), solicitando a avaliação da obra e o 

restabelecimento do status quo antes da chácara, e, caso não fosse 

possível o restabelecimento das plantações, que fosse promovido 

ressarcimento dos danos financeiros suportados pela requerente, pois 

era a 02º (segunda) vez que a mesma suportada prejuízos financeiros por 

causa do Poço Artesiano. Infelizmente solução alguma do problema foi 

tomada pelo Município requerido, seja em face da regularização/conserto 

da Obra ou mesmo em relação ao ressarcimento dos prejuízos financeiros 

obtidos pela requerente com a perda das lavouras, já que inúmeras 

invasões de terra/lama adentraram na chácara da requerente até a 

presente data, sendo impossível contar atualmente “quantas vezes” isso 

ocorreu e quantas vezes a requerente obteve prejuízo com o aterramento 

da sua lavoura (...)”. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico – ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de 

forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o 

endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o 

objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/2009, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO com pedido de obrigação de fazer e de inversão do 

ônus probatório, mas não trato de relação de consumo – Lei n. 

8.078/1990, art. 6º, VIII – assim como não esclareceu ou demonstrou a 

presença de quaisquer das hipóteses que permitem a distribuição diversa 

do que previsto em regra – autor fato constitutivo e réu fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo – NCPC, art. 373, I e II -, ou seja, nada há de 

peculiar relacionado à causa que impossibilite ou torne excessivamente 

onerosa a produção pena parte requerente – NCPC, art. 373, §§ 1º até 4º 
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-, razão pela qual, por ora, INDEFIRO. Ademais, há previsão na Lei n. 

12.153/2009, art. 9º, de que a “entidade ré deverá fornecer ao Juizado a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa”. O 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a legislação que trata do 

Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra própria no sentido de que o 

“juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - 

e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. AUSENTE o periculum in mora, 

uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência 

de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos 

benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre 

que possível – Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, a possibilidade delas 

resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta. A parte narra 

fatos que datam de aproximados 3 (três) anos no passado e, portanto, 

açodada seria a cocessão do pedido in limine e inaudita altera parte. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de 

conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Possível que seja dispensada a realização 

de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a 

defesa, contudo a atual normatização processual é expressa no sentido 

de que a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores 

públicos e membro do Ministério Público – NCPC, art. 3º, § 3º. Com essas 

razões e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO 

a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA e, porque há 

necessidade de estimular a conciliação entre as partes através da 

audiência, assim como diante de pedido expresso da parte autora, caso 

ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

que deverá ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

data da audiência - Lei n. 12.153/2009, art. 7º - bem como o(s) intime(m) 

para participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de 

que, não comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI 

Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a 

realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. A Lei n. 12.153/2009, art. 8º, é expressa no sentido de 

que “Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão 

conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados 

Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente 

da Federação”. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), assim como fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º 

-, sob pena julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para 

impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela acostados é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação(ões) 

da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência 

obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase 

instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de 

conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, 

contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da 

juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 

e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de janeiro de 2020 - 22:02:46. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000233-53.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: CELIA DE JESUS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO, ACE SEGURADORA S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

CELIA DE JESUS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o 

objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso e juntada do contrato de honorários firmado entre a parte 

e o advogado, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário – 70% (setenta por cento) – e do advogado do beneficiário – 

30% (trinta por cento) – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 
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respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:43:55. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000233-53.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: CELIA DE JESUS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO, ACE SEGURADORA S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

CELIA DE JESUS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o 

objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso e juntada do contrato de honorários firmado entre a parte 

e o advogado, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário – 70% (setenta por cento) – e do advogado do beneficiário – 

30% (trinta por cento) – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:43:55. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000233-53.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: CELIA DE JESUS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO, ACE SEGURADORA S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

CELIA DE JESUS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o 

objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso e juntada do contrato de honorários firmado entre a parte 

e o advogado, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário – 70% (setenta por cento) – e do advogado do beneficiário – 

30% (trinta por cento) – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:43:55. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA DIAS SANAIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIAGO GOMIDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000253-78.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ALAN PEREIRA DIAS 

SANAIOTTI EXECUTADO: JOSE TIAGO GOMIDES Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ALAN PEREIRA DIAS 

SANAIOTTI e JOSE TIAGO GOMIDES, em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário, para liberação do importe depositado/constrito em favor – 

NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 09:30:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA DIAS SANAIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO OAB - MT21934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIAGO GOMIDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000253-78.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ALAN PEREIRA DIAS 

SANAIOTTI EXECUTADO: JOSE TIAGO GOMIDES Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ALAN PEREIRA DIAS 

SANAIOTTI e JOSE TIAGO GOMIDES, em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário, para liberação do importe depositado/constrito em favor – 

NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 09:30:53. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-87.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000276-87.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ILZA GONCALVES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ILZA GONCALVES DA 

SILVA e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 
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magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Apesar da 

alegação de que há saldo remanescente decorrente de suposta 

multa/sanção de 10% (dez por cento), o depósito/pagamento se deu após 

a decisão e intimação para isso, fazendo-o dentro do prazo legal de 15 

(quinze) dias – Id. Num. 26083841 -, não afetando o pagamento voluntário 

e parcial anterior a isso, o qual foi objeto de contraditório e adequado ao 

pedido do credor/exequente. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Após a informação/disponibilização dos dados pessoais e 

bancários necessários, expeça o alvará judicial de levantamento em nome 

do beneficiário ou do advogado do beneficiário, caso tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 10:11:16. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-87.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000276-87.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ILZA GONCALVES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ILZA GONCALVES DA 

SILVA e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento do débito à credora, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Apesar da 

alegação de que há saldo remanescente decorrente de suposta 

multa/sanção de 10% (dez por cento), o depósito/pagamento se deu após 

a decisão e intimação para isso, fazendo-o dentro do prazo legal de 15 

(quinze) dias – Id. Num. 26083841 -, não afetando o pagamento voluntário 

e parcial anterior a isso, o qual foi objeto de contraditório e adequado ao 

pedido do credor/exequente. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Após a informação/disponibilização dos dados pessoais e 

bancários necessários, expeça o alvará judicial de levantamento em nome 

do beneficiário ou do advogado do beneficiário, caso tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 10:11:16. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYELLEN GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000330-53.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FRANCYELLEN GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes FRANCYELLEN GOMES 

DOS SANTOS e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 
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credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de janeiro de 2020 - 21:43:14. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYELLEN GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000330-53.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FRANCYELLEN GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes FRANCYELLEN GOMES 

DOS SANTOS e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

– Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de janeiro de 2020 - 21:43:14. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000320-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000320-09.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: SUELY FERREIRA DE SOUZA 

MACHADO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à 

credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de janeiro de 2020 - 21:33:30. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000320-09.2018.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000320-09.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: SUELY FERREIRA DE SOUZA 

MACHADO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa, tendo como partes 

SUELY FERREIRA DE SOUZA MACHADO e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em 

que, no decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à 

credora, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito 

em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c 

art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de janeiro de 2020 - 21:33:30. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-60.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Telefônica Brasil S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000034-60.2020.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CHRYSTIAN CARVALHO 

RAMALHO Endereço: Rua Santos Dummont, 170, Jardim dos IpÊs, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: Telefônica 

Brasil S.A. Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, nº 851, 13º andar, 

Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo/SP – CEP: 01321-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 17:00, a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-96.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SCHAIDHAUER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL  E  C R I M I N A L  D E  A R A P U T A N G A  P r o c e s s o : 

1000062-96.2018.8.11.0038. REQUERENTE: REGIANE SCHAIDHAUER 

GUIMARAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta 

por REGIANE SCHAIDHAUER GUIMARAES em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. O autor e a requerida firmaram acordo nos seguintes termos: “A 

reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de valor de R$ 

7.770,00 (sete mil setecentos e setenta reais) em parcela única, até o dia 

17 de março de 2020, por meio de deposito bancário na conta indicada. 

Com o cumprimento as partes dão plena, geral e irrevogável quitação”. 

Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 22 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 04/2020 cnpar

O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de 

Arenápolis/MT – Victor Lima Pinto Coelho, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei.

 Considerando a Lei Municipal nº 98, de 26 de janeiro de 1972, do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Arenápolis-MT.

 R E S O L V E:

Art. 1º. Suspender o expediente Forense e os prazos processuais no 

Fórum da Comarca de Arenápolis, no dia 05 de fevereiro de 2020, 

(quarta-feira), em virtude de feriado municipal, em comemoração ao 

aniversário da cidade de Arenápolis.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral 

da Justiça e ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direito em Subst. Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000785-20.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO TOFFOLO (AUTOR(A))

DORVALINO TOFFOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO GOMES DE PAULA (REU)

 

Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu patrono constituído, via DJe, para manifestar-se em 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16330 Nr: 1392-70.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações-ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Irineu Oliveira 

Conceição - OAB:6916 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente, para se manifestar nos presentes autos 

diante do mandado negativo devolvido pelo Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40923 Nr: 937-32.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza da Silva Martins, Maria Neuza da 

Silva Martins, Paula Martins da Silva, Maycon da Silva Martins, Jocelito 

Martins Reges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Implusionam-se os devidos autos, para que a parte exequente se 

manifeste diante das citações infrutíferas .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43556 Nr: 1769-31.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Belarmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse 

em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, juntando nos 

autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do 

benefício pleiteado. Posto isto, A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO 

PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do 

feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73517 Nr: 4301-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Oliveira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono do réu, uma 

vez mais, para apresentar memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Findo o prazo, in albis, o réu será intimado pessoalmente para 

constituir novo patrono.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 3258-30.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA BRASILINA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para querendo apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20255 Nr: 614-95.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 Impulsionam-se os presentes autos, a fim de intimar o advogado da Parte 

requerente para que tome ciência do cálculo trabalhista expedido pelo 

cartório distribuidor, às fls. 302/306 dos autos físicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42078 Nr: 2375-93.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farid Tenório dos Santos, Sérgio Antonio 

Matiello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de INTIMAR o Patrono 

constituído pela parte requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, apresente suas alegações finais em forma de memorial escrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9481 Nr: 738-88.2004.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVdSP, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Galdino Bareiros - 

OAB:14167, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT, Jonas Rachid 

Murad Filho - OAB:6105, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.405/MS

 Intima-se a parte Exequente, para que retire as petições e documentos 

conforme decisão de fl.171, no prazo legal. Certifico que se encontra em 

pasta própria, as petições, documentos de fls.161/170 dos autos e cópias 

da sentença e trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20204 Nr: 563-84.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Em cumprimento a r. Determinação Judicial deixo de expedir o 

respectivo(s) Requisitório de Pequeno Valor – RPV, tendo em vista ERRO 

que apresenta a seguinte mensagem: "O beneficiário JOAO PEDRO DE 

CAMPOS, está com situação cadastral irregular na Receita Federal do 

Brasil. A requisição não poderá ser salva." Desta feita, Intimo a parte 

autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos para querendo, 

no prazo legal, requerer e dizer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81445 Nr: 3275-32.2019.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Alta Floresta/MT - 5ª Vara Criminal, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Stroher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Certifico e dou fé para os devidos fins, que no dia 22 de janeiro de 2020, 

confeccionei e selei a certidão de honorários advocatícios do DOUTO 

CAUSÍDICO, nomeado pelo Juízo, a qual ficará na pasta de honorários 

advocatícios - 2020, no aguardo da retirada pelo causídico em toada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-44.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ADRIANA RODRIGUES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000958-44.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 1.391,53 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCIANA ADRIANA 

RODRIGUES DAMASCENO Endereço: CASTELO BRANCO, S/N, COHAB 

PARECIS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 2031, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a 

liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. LIMINAR: determinar que a 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora nº 6/9943-2. ARENÁPOLIS, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001067-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001067-58.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL 

Endereço: Rua Castelo Branco, 1532, E, Rua Castelo Branco, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Adicional de Serviço 

Noturno]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

ARENÁPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEN COSTA DE SOUZA OAB - MT26689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1001148-07.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 30.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIANA FRANCISCA DA 

SILVA SANTOS Endereço: Rua 36, Jardim São Domingos, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

ARENAPOLIS Endereço: Avenida Prefeito Caio, 642, Centro, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): ADRIANA FRANCISCA DA SILVA 

SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO CIÊNCIA 

ACERCA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

12/02/2020 Hora: 17:00 ARENÁPOLIS, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001120-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: LORENA SANTOS DA SILVA Endereço: Rua 

Antonio Alves Pereira, 517, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, acerca da 

decisão proferida no id 28242657. ARENÁPOLIS, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001120-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: LORENA SANTOS DA SILVA Endereço: Rua 

Antonio Alves Pereira, 517, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, acerca da 

decisão proferida no id 28242657. ARENÁPOLIS, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001082-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OLAIR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001082-27.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.671,57 POLO ATIVO: Nome: OLAIR DA CUNHA Endereço: RUA 

TRANCREDO, S/N, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, BLOCO III, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: AVENIDA PAIAGUÁS, 487, 

AV, DR. HELIO RIBEIRO, RES. PAIGUAS, REAL PARQUE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78095-556 ESPÉCIE: [Descontos Indevidos, Gratificações de 

Atividade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, acerca do deferimento da tutela de 

urgência proferida no id 28241389. ARENÁPOLIS, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 04/2020-DF
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O Excelentíssimo Senhor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO o período de férias da servidora Analice Köhler de 

Almeida, Gestora Judiciária, Matrícula nº. 32730, durante o período de 

03/02/2020 a 17/02/2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor Ricardo Rodrigues Lins, Matrícula nº. 

40233, como Gestor Judiciário, durante o período de 03/02/2020 a 

17/02/2020.

 Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

 Aripuanã/MT, 23 de janeiro de 2020.

 FÁBIO PETENGILL

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000066-12.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (VÍTIMA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. H. (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARIPUANÃ VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ Rua Antonio Busanello, 792, Ed. 

Fórum, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000066-12.2020.8.11.0088 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Decorrente de Violência Doméstica]->MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido Nome: JULIANA RAMOS FONSECA Endereço: JK, 0, S/N, S 

MIGUEL GUAPORÉ - RO - CEP: 76932-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FERNANDO LUIZ HABOSKI Endereço: RUA DAS HORTENCIAS, QD. 28, 

PROX. A IGREJA JESUS SALVA, JD. PARANÁ, ARIPUANÃ - MT - CEP: 

78325-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, DA 

DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS DECISÃO: "Vistos, 

Trata-se de expediente encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade 

Policial, solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência, em 

defesa da ofendida JULIANA RAMOS FONSECA, em desfavor do ofensor 

FERNANDO LUIZ HABOSKI, em atendimento ao disposto na Lei n. 

11.340/2006. Consta nos autos o requerimento das medidas protetivas. É 

o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. A Constituição Federal, 

em seu art. 226, caput, determina que a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. E o seu § 8.º prevê: O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Lei n. 

11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, editada como 

complemento constitucional, dispõe em seu art. 5.º, caput, que configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Com relação à aplicação das 

medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada lei, tem-se que 

o Magistrado pode concedê-las isolada ou cumulativamente e 

independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando 

detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, 

verifico que os fatos narrados versam sobre violência praticada contra 

mulher, haja vista o conteúdo das declarações da ofendida, pois alega ter 

sofrido ameaças e agressões por parte do ofensor. A par dessas 

informações, em princípio, tenho que configurado está o disposto nos arts. 

5º e 7º da Lei n. 11.340/2006, bem como presentes os elementos 

autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o 

fumus boni iuris, consistente nas ameaças e agressões perpetradas pelo 

ofensor, e periculum in mora, consistentes na declaração da ofendida 

retro declinadas que indicam a possibilidade do representado efetuar 

novas agressões. Deste modo, a aplicação de algumas medidas protetivas 

se fazem necessárias no intuito de coibir eventual violência doméstica, 

com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima. 

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 22 e 23 da Lei n. 11.340/06, APLICO 

as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS: 1) PROÍBO o agressor à 

aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 200 metros (art. 22, III, “a” da Lei n. 11.340/06); 2) PROÍBO o 

agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b” da Lei n. 

11.340/06); 3) PROÍBO a frequentação do agressor da residência da vítima 

e do local de trabalho a fim de preservar a integridade física da declarante 

(art. 22, III, “c” da Lei n. 11.340/06); 4) DETERMINO a suspensão da posse 

ou restrição do porte de armas. Para tanto, COMUNIQUE-SE a Polícia 

Federal, nos termos da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (art. 22, 

I, da Lei n. 11.340/06); 5) SUSPENDO provisoriamente visitas do genitor 

à(o) dependente(s) menor(es) (art. 22, IV, da Lei n. 11.340/06); 6) À 

míngua de estabelecimento oficial de proteção à mulher vítima de violência 

doméstica, ENCAMINHE-SE a ofendida ao CREAS, nos termos do art. 23, I, 

da Lei n. 11.340/06; NOTIFIQUE-SE a vítima desta decisão, por qualquer 

meio de comunicação, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha. 

DEVERÁ o Sr. Meirinho ler ao autuado, atentamente, as medidas protetivas 

aplicadas, ADVERTIDO-O de que o descumprimento PODERÁ redundar na 

aplicação de outras medidas que garanta sua efetividade, inclusive 

PRISÃO PREVENTIVA. Tendo em vista que este Juízo entende que o feito 

em tela é processo cautelar, DETERMINO a CITAÇÃO do ofensor para, 

querendo, contestar em 5 (cinco) dias POR MEIO DE ADVOGADO. 

REQUISITE-SE o auxílio de força policial para efetivo cumprimento da 

decisão, inclusive para EFETUAR RONDAS OSTENSIVAS nas 

proximidades da residência da vítima, em especial no período noturno a fim 

de inibir o comportamento do ofensor (art. 22, §3º, da Lei n. 11.340/06). 

VISTA ao douto representante do Ministério Público, para fins do que 

preconiza o art. 18, III, da Lei n. 11.340/06. A presente decisão servirá 

como mandado de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO para seu efetivo cumprimento. 

CUMPRA-SE. De Juína para Aripuanã/MT, 19 de janeiro de 2020, às 

21h20min VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito '' ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE ALMEIDA, digitei. ARIPUANÃ, 23 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 1662-53.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação ao Juízo de Direito da Comarca de COMODORO/MT.

 Preclusa a decisão declinatória, proceda-se a baixa nos registros e 

REMETAM-SE os autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58227 Nr: 1356-55.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

De plano, promova-se a conversão do tipo do processo para 

“cumprimento de sentença.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença formulado, conforme dispõe o art. 

1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - 

AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: 

CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80957 Nr: 5359-48.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MACEDO CONTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para apreciação do recurso interposto à ref.51.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58383 Nr: 1497-74.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDA DOAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Martins Leão. - 

OAB:23752-0, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o recurso de apelação interposto pela parte-autora foi 

extinto, sem resolução de mérito, em razão da ausência de início de prova 

material suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado, bem 

como que o pedido já havia sido julgado improcedente neste Juízo (ref.49), 

promova-se a juntada da certidão de transito em julgado do recurso.

Após, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 3454-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDP, MPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Cumpridas as determinações da sentença, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69475 Nr: 3636-28.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ADFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 53-98.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que realize o pagamento da diligência do 

oficial de justiça para intimação da parte requerida para apresentação de 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61455 Nr: 1411-69.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Intimação do advogado das partes da averbação do divórcio conforme 

juntada de ref. 46, pra que sejam tomadas as providências cabiveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 976-27.2018.811.0088
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 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESTER RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIÃO BORGES 

BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos ao setor da expedição, a fim de que seja expedido mandado de 

intimação da parte requerente, para a mesma comparecer perante o 

balcão da secretaria e fazer a retirada da Certidão de Nascimento de sua 

filha KETLYN RODRIGUES BORGES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 5964-28.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE o autor ao pagamento das despesas processuais 

remanescentes, caso houver (que incluem as custas – art. 84 do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIACiência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-42.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIRA DOS SANTOS PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000064-42.2020.8.11.0088. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDECIRA DOS SANTOS PEREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Cuida-se de ação 

previdenciária objetivando a concessão de benefício previdenciário de 

auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez, negado no 

âmbito administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça da medida, 

uma vez que estaria demonstrada, por laudos médicos a incapacidade 

ostentada pela autora, consubstanciada em distorção na coluna, 

tornando-a incapacitada para o labor que desempenha regularmente. 

Somente por esse breve relato já é possível antever a ausência de um dos 

requisitos essenciais à concessão de tutelas provisórias em nosso 

ordenamento jurídico processual vigente, qual seja, o da probabilidade do 

direito. Com efeito, pretende a autora a concessão de benefício de 

auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez, em 

decorrência de acidente de trabalho que atingiu a coluna e a lombar da 

autora, o qual a incapacitaria para desemprenhar suas funções regulares, 

admitindo, todavia, que submetida à perícia oficial previdenciária, não 

houve constatação da aludida incapacidade. Ora, ainda que seja possível 

a modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal condição 

depende de prova pericial exauriente, que desfaça a presunção de 

legalidade do ato administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto 

previdenciário nacional. Colho da jurisprudência federal: PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. 1. De acordo com o artigo 273 do CPC, o juiz pode 

antecipar os efeitos da tutela pretendida desde que, havendo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Pelo próprio teor da 

decisão agravada já é possível perceber que a medida antecipatória da 

tutela foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, 

gozando a perícia médica realizada pela autarquia previdenciária de 

presunção de legitimidade, um dos atributos do ato administrativo, somente 

por meio de prova inequívoca em sentido contrário seria possível 

reconhecer a incapacidade do autor. 3. Não se mostra razoável autorizar 

a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado 

médico particular, quando dissidente do resultado constatado na perícia 

médica oficial. Há induvidosamente, frágil elemento probatório que repele a 

concessão da excepcional antecipação de tutela sem a realização de 

perícia médica judicial determinada para este fim” (TRF-5ª Região, 

Processo:AG 13991020134059999, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma). Desse modo, não existindo prova 

robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se deverá a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo da lei. Vindo aos autos a contestação, 

dê-se vistas dos autos, se presentes algumas das matérias definidas nos 

arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para 

saneamento do feito e designação de audiência instrutória. Sem prejuízo, 

levando-se em consideração o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às audiências de mediação ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Defiro, porque atendidos os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade judiciária em favor da 

demandante, ante a prova, por ora suficiente, de insuficiência de recursos 

para custear as despesas processuais. Intime-se. Cumpra-se Às 

providências. Aripuanã/MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-79.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000704-79.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Cuida-se de ação de aposentadoria 

por idade, vertida sob os fundamentos de que a autora trabalhou como 

segurada especial (rurícola) e por ter completado a idade necessária, 

postula pela aposentadoria como segurada especial. Considerando a 

manifestação expressa da parte autora sobre o desinteresse na 

composição da lide, nos termos do artigo 334, § 4º, I, do CPC/2015, bem 

como o teor do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido 

pela parte requerida, informando a impossibilidade de comparecimento às 

respectivas audiências, ante o reduzido número de procuradores na 

região, resta prejudicado o disposto no artigo 334, §5º, do CPC/2015. 

Cite-se deverá a parte requerida apresentar contestação, no prazo da lei. 

Vindo aos autos a contestação, dê-se vistas dos autos, se presentes 

algumas das matérias definidas nos arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, 

façam-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência 

instrutória. Defiro, porque atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os 

benefícios de gratuidade judiciária em favor da demandante, ante a prova, 

por ora suficiente, de insuficiência de recursos para custear as despesas 

processuais. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/ MT, 23 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000838-09.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SOUZA COUTO (REQUERENTE)

JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000838-09.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO, ERIVAN SOUZA 

COUTO Vistos... Trata-se ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, partilha de bens e regulamentação de guarda e alimentos 

consensual ajuizada por Joselaine Ferreira de Carvalho e Erivan Souza 

Couto devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifica-se que o 

autor atribuiu à causa o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito 

reais). Entretanto, pretendem a fixação de pensão alimentícia no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais) e a partilha de uma área de terras de 240 

alqueires, a qual sequer foi avaliada, não havendo também sido recolhidas 

as custas de distribuição devidas. Assim, considerando que o art. 292, VI, 

do CPC, dispõe que: “O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: [...] VI – Na ação que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. [...], intime-se 

a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo adequar o valor da causa aos 

pedidos e promover o recolhimento devido das custas de distribuição, isso 

já com o valor correto, sob pena de indeferimento da exordial. Com a 

emenda ou o decurso do prazo, conclusos. Às providências. 

Aripuanã/MT, 23 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000063-57.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLANDSOM CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000063-57.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: ERLANDSOM CARLOS DOS SANTOS VISTOS. Nos termos 

do parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei 911/69, “A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 

Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se ressaltar que, 

conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Assim, comprovação da mora não pode ser 

meramente formal, mas sim, efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é 

impedir que o devedor venha a ser surpreendido com a retomada do bem. 

Deste modo, o sentido para essa necessidade é o de noticiar ao devedor 

que há um montante em aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo 

credor não houver sua devida quitação, ou negociação entre as partes, o 

credor tomará as providências necessárias a fim de recuperar o bem 

dado em garantia. Daí a razão de se comprovar a ciência do devedor. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi constituído em 

mora, uma vez que a notificação acostada à exordial não foi entregue no 

seu domicílio e o instrumento de protesto anexo ao id. 28289064, foi 

realizado por edital, não estando satisfeito, portanto, o único requisito 

indispensável para a validade da notificação ou do protesto. Em razão 

disso, intime-se o autor para comprovar a mora da parte devedora, nos 

termos do Dec.-Lei nº 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 23 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-93.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP OAB - 23.081.302/0001-37 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000080-93.2020.8.11.0088. REPRESENTANTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP INTERESSADO: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Sustação de Protesto indevido com pedido de tutela de urgência movida 

por J. Braz de Oliveira Comércio- EPP em face de Saint-Gobain do Brasil 

Produtos Industriais e para construção-LTDA., aduzindo, em síntese, que 

adquiriu materiais de construção da querida, os quais totalizaram o valor 

R$ 2.906,25, cujo pagamento se daria em 05 parcelas. Assevera que as 

mercadorias foram despachadas e recebidas pelo autor, porém as 

duplicatas não acompanharam a nota fiscal, não havendo conseguido 

acesso aos documentos antes do vencimento, motivo pelo qual, os títulos 

foram protestados. Prossegue alegando que efetuou o pagamento dos 

títulos de nº 31415601, 31415602 e 31415603 em 14.08.19, havendo o 

requerido expedido as cartas de anuência no dia 23.08.19, sendo 

recebidas em 19.09.19. Entretanto, os títulos de nº 31415604 e 31415605 

foram pagos na data de 16.10.19, conforme recibo juntado com a 

prefacial, ficando pendente a expedição da carta de anuência para serem 

baixados do protesto existente em seu nome. Por fim, afirma que apesar 

dos esforços empreendidos para conseguir a anuência da reclamada, 

esses foram infrutíferos, permanecendo com nome negativado e 

impossibilitado de realizar transações comerciais. Ante os fatos acima, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar a baixa 

do protesto junto ao Cartório do 2º Ofício desta cidade e a exclusão do 

seu nome do rol de devedores SPC e SERASA., em relação ao títulos de 

nº 31415604 e 31415605 e protestos de nº22296 e 22429. É o relato do 

que importa. Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

afunila a análise judicial exclusivamente sobre os elementos descritos na 

lei como necessários e suficientes ao deferimento da medida de urgência, 

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se 

relaciona com a conclusão, ainda que delibatória, derivada do confronto 

entre o direito suscitado e a significação da norma tida por violada, o que 

se extrai do cotejo entre o alegado e o material probatório inicialmente 

produzido. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito supostamente periclitante, 

caso a aplicação do sistema ordinário de contraditório judicial implique no 

retardamento desse provimento. Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo 

Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203). Dessas premissas iniciais, 

pode-se assinalar que, na hipótese dos autos, a narrativa dos fatos 

descritos na exordial evidencia a plausibilidade do direito invocado, 

mormente diante do recibo (id. 28265882) que indica o pagamento da 

dívida objeto do protesto e a certidão expedida em 17.12.19 pelo Cartório 

do 2º Ofício local que atesta a existência do protesto em nome da 

reclamante. Noutra banda, cumpre ressaltar que também percebo estar 

presente o perigo de dano ou resultado útil do processo, por ser a 

reclamante empresa de pequeno porte que necessita de ter nome limpo e, 

e apesar de ter efetuado o pagamento do débito, continua aberto o 

protesto em seu desfavor, o que impede de realizar transações 

comerciais. Ademais, entendo que a concessão da liminar pretendida pela 

autora não enseja qualquer prejuízo à reclamada, uma vez que conforme 

recibo juntado com a inicial o débito que originou a negativação se 

encontra quitado, nada impedindo, ainda, que seja melhor avaliada a 
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questão no curso do processo, revogando-a caso venham aos autos 

elementos capazes de infirmar a verossimilhança das alegações das 

reclamantes, nos termos do art. 296, do CPC. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que 

seja expedido ofício ao Cartório do 2º Ofício para que proceda a baixa do 

protesto registrado em nome da reclamante, sob nº 22296 e 22429, 

representado pelas duplicatas mercantis nº 0031415604 e 0031415605, 

no valor de R$ 566,72 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e 

dois centavos) cada, com vencimento em 25.07.19 e 01.08.19 e 

protestadas em 09.08.19 e 16.08.19. OFICIE-SE ao órgão de proteção ao 

crédito SERASA, determinando a exclusão do nome da parte autora do 

seu banco de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos do 

polo passivo e referente as duplicatas de nº 0031415604 e 0031415605, 

no valor de R$ 566,72 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e 

dois centavos) cada, no prazo de 10 (dez) dias. RECEBO a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23/03/2019, às 13h30min. 

CITE-SE a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE a requerente, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-73.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MOTA JUNIOR (REU)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000983-29.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRES ARIZAGA ARCHILLA OAB - SP400229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA (REU)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000129-35.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. N. (REQUERENTE)

D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. L. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, ante a juntada da correspondência negativa de ID28305775, 

intimo a parte autora a se manifestar no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-65.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BONMANN (EXECUTADO)

 

Certifico que, ante o teor da certidão do oficial de justiça ID27664530, 

intimo a parte autora para recolhimento de complemento de diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-83.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE FRACARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que ante a juntada da contestação a reconvenção, intimo o 

requerido por meio de seu advogado a caso queira impugnar, no prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000585-82.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça ID27663354, 

intimo a parte autora ao recolhimento do valor faltante da diligência, no 

prazo de três dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-85.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MANOEL MALVESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOCLIDES ANTONIO BONI (REQUERIDO)

 

Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça ID27493282, 

intimo a parte autora ao recolhimento da diligência, no prazo de três dias.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 13824 Nr: 3-27.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADOR DA F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16701 Nr: 623-05.2005.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRNRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA / 

REPRES. IBAMA - OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que melhor lhe 

aprouver e informar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18689 Nr: 806-39.2006.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA BARRANCO PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. COSTA DE 

S. SOARES - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito e informar o endereço do requerido, sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20849 Nr: 203-92.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ LANZIANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que melhor lhe 

aprouver e informar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22527 Nr: 252-02.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS EGIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição juntada às fls.42/43, abra-se vistas à 

parte exequente para que se manifeste e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24350 Nr: 586-02.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COELHO - ME, PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição juntada às fls.42/43, abra-se vistas à 

parte exequente para que se manifeste e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24948 Nr: 1184-53.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DE MARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA / 

REPRES. IBAMA - OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que melhor lhe 

aprouver e informar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25135 Nr: 1371-61.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO CORREA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73140 Nr: 2376-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Por conseguinte, JULGO procedente o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.Transitada em 

julgado a sentença, com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, remetam-se os documentos 

necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para elaboração de 

cálculos e demais providências cabíveis. Preclusas as vias recursais, 

expeça-se o competente RPV/Precatório, conforme planilha de cálculo 

advinda da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Após, expeçam-se os respectivos alvarás de 

levantamento, e em nada mais sendo requerido, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Diligências 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80381 Nr: 20-04.2020.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Veiga - OAB:OAB/MT 

21.473/O, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 11 de 

fevereiro de 2020, às 13h00min, a ser realizada na sala de audiências do 

Fórum da Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3183-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 (...) Dispositivo Isso posto, com fulcro no art. 413, “caput”, do CPP, 

PRONUNCIO o réu LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, a fim de submetê-lo 

a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime previsto no art. 

121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as disposições 

pertinentes da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 1376-39.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64530 Nr: 797-91.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA REGINA MOLINA 

SOARES SODRÉ - OAB:13952, Marcus Alexandre Matteucci Gomes - 

OAB:OAB?SP 164.043

 Vistos, etc.Trata-se de embargos de declaração de sentença que 

extinguiu o processo com julgamento de mérito. O recurso foi interposto 

tempestivamente, merecendo ser conhecido.Porém, há manifesto caráter 

infringente nos embargos, o que não é cabível nesta via recursal. O 

embargante requer discutir matéria de mérito decidida e fundamentada na 

decisão.(...) Logo, forçoso concluir que não houve contradição na 

sentença embargada. Isso posto, REJEITO os embargos de 

declaração.Cumpram-se as disposições da sentença proferida. 

Intimem-se. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67958 Nr: 3003-78.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, Salvador 

Souza de Lima, Gildeni Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 e 22165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 28, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68444 Nr: 3296-48.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HED DEVOGARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a renúncia de ref. 41, intime-se o acusado para constituir 

novo advogado ou, caso já tenha, se manifestar nos autos, no prazo legal, 

sob pena de nomeação de defensor dativo, ocasião em que os honorários 

advocatícios serão às suas expensas, nos termos do artigo 263 do 

Código de Processo Penal.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 35.

Intimem-se.

Cumpra-se com anotação de urgência. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77589 Nr: 1284-90.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA COMARCA DE GUAÍRA-PR, MINISTERIO 

PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Roberto Moretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:63964, CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - OAB:7987, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 Intimação do réu, na pessoa de seus advogados, para comparecer à 

audiência admonitória designada para o dia 11 de março de 2020, às 

17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79113 Nr: 1861-68.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Campos - 

OAB:OAB/MT 18.496

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 18 de março 

de 2020, às 13 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79188 Nr: 1886-81.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDTVDCDNM, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 18 de março de 2020, às 

13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 1888-51.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis - MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL FERNANDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clicia Lupinett Fernandes - 

OAB:OAB/MT 21.899, Jordânia Barcelo da Silva - OAB:OAB/MT 19.722

 Intimação do réu, na pessoa de suas advogadas, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 18 de março 

de 2020, às 14 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79783 Nr: 2136-17.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 23º VARA FEDERAL DE CURITIBA-PR, 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Maia Broeto - 

OAB:OAB/MT 23-948, Fernando Cesar Faria - OAB:OAB/MT 27.496, 

GISELE MARIA REIS - OAB:PR/30.642, Leo Catala - OAB:OAB/MT 

17.525, Luiz Francisco Barcellos Bond - OAB:OAB/PR 38.597, Valber 

Melo - OAB:8927-MT

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comaprecerem à audiência de inquirição de testemunhas designadas para 

o dia 11 de março de 2020, às 15:30 horas, a ser realizada na sala de 

audiências do Fórum da Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79957 Nr: 2237-54.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEF ADJUNTO DA SUBSEÇÃO DE JUINA DA SUBSEÇÃO 

JUD. JUINA/MT, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 11 de março de 2020, às 16 

horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79958 Nr: 2238-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEF ADJUNTO DA SUBSEÇÃO DE JUINA DA SUBSEÇÃO 

JUD. JUINA/MT, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVADAL VAZ MANOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 11 de março de 2020, às 

16:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80491 Nr: 92-88.2020.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Destarte, buscando atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado 

SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA, dispensando-o da fiança outrora 

arbitrada, com fundamento no artigo § 1º, I do artigo 325 e artigo 350, 

ambos do Código de Processo Penal. Intime-se o autuado e a sua defesa 

da presente decisão. No mais, mantenho as outras medidas cautelares 

fixadas na decisão anterior, quais sejam:a) COMPARECIMENTO mensal em 

Juízo para informar endereço e justificar atividades (art. 319, inciso I do 

CPP);b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Brasnorte-MT, por 

mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial, uma vez que a 

permanência é conveniente para a instrução criminal (art. 319, inciso IV do 

CPP).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, com anotação de 

urgência.Sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/TERMO 

DE COMPROMISSO, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51440 Nr: 977-83.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN MADEREIRA CENTRO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em verdade, admitir o contrário seria possibilitar que o juiz substitua as 

partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam. (TJ-MT, AI 

59374/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 

07/08/2014) (Grifei)PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO À RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. 

INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Pretende o agravante a reforma da decisão 

monocrática que, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73, negou 

seguimento ao agravo de instrumento por entender que a consulta ao 

sistema INFOJUD deve ser admitida excepcionalmente, quando exauridos 

todos os meios disponíveis para localizar bens passíveis de penhora. 2. 

Da análise dos autos, percebe-se que o exequente requereu o bloqueio de 

valores via BACENJUD, medida que, apesar de deferida pelo Juízo a quo, 

restou infrutífera, e pesquisou a existência de veículos em nome do 

coexecutado junto ao banco de dados do RENAVAM, não demonstrando 

ter oficiado, por exemplo, aos cartórios de registros de imóveis de 

domicílio dos devedores em busca da satisfação do crédito perseguido. 3. 

Assim, como o agravante não comprovou ter esgotado as diligências a 

seu alcance para localizar bens da parte executada e o sigilo fiscal é 

garantia constitucional assegurada ao contribuinte, somente podendo ser 

quebrado quando houver indiscutível necessidade de intervenção do 

Judiciário, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo interno 

conhecido e desprovido. (AG 0008499-53.2015.4.02.000 RJ, Relator 

Claudia Neiva, 3ª Turma Especializada, Data de julgamento: 

06/07/2016)Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

procurador habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

melhor lhe aprouver manifestar o interesse no prosseguimento do feito e 

informar o endereço do requerido, sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se. Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51391 Nr: 928-42.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. TRANSPORTE DO NOROESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução, promovida pela Fazenda Pública Estadual 

em face de S.H. Transporte do Noroeste LTDA.

Recebida a inicial às fls. 11.

O executado foi citado às fls. 25.

Às fls. 38, a exequente pede a suspensão do feito durante 60 (sessenta) 

dias, para que fosse finalizado o procedimento de parcelamento.

O exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.44/45).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24229 Nr: 465-71.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme verifica-se às fls.88 e em atenção à determinação do STF de 

sobrestamento dos processos que tratem sobre o IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução, DETERMINO a 

suspensão do feito até o julgamento pela Instância Superior sobre o tema, 

ao qual este processo é afetado.

Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52220 Nr: 647-52.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLINER INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls. 36 informa que o 

processo n° 911-06.2012.811.0100 (código 51375) é o feito com a 

distribuição mais antiga, desta forma torna-se o processo piloto.

Diante disso, DETERMINO que proceda-se a reunião do processo acima 

mencionado ao processo n° 0000647-52.2013.811.0100 (código 52220).

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51375 Nr: 911-06.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOMACOL - DEMOLINER COM. DE MAD. E 

MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls.46 informa que o 

processo n° 0000911-06.2012.811.0100 (código 51375) é o feito com a 

distribuição mais antiga, desta forma torna-se o processo piloto.

Diante disso, DETERMINO que proceda-se a reunião do processo acima 

mencionado ao processo n° 0000647-52.2013.811.0100.

No mais, expeça-se o mandado para penhorar os bens que se encontram 

no estabelecimento do executado no endereço de fls.42, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça descrever os bens que guarnecem o estabelecimento, 

bem como verificar se o executado continua desenvolvendo suas 

atividades no endereço informado. Caso constate-se nova empresa no 

local, deverá o Sr. Meirinho constar na certidão o nome, o CNPJ e o ramo 

de atividade desta última.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25461 Nr: 247-09.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à determinação do STF de sobrestamento dos processos que 

tratem sobre o IPCA-E como índice de correção monetária para os 

processos em execução, DETERMINO a suspensão do feito até o 

julgamento pela Instância Superior sobre o tema, ao qual este processo é 

afetado.

Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22739 Nr: 449-54.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à determinação do STF de sobrestamento dos processos que 

tratem sobre o IPCA-E como índice de correção monetária para os 

processos em execução, DETERMINO a suspensão do feito até o 

julgamento pela Instância Superior sobre o tema, ao qual este processo é 

afetado.

Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22741 Nr: 451-24.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme verifica-se às fls.56/59 e em atenção à determinação do STF de 

sobrestamento dos processos que tratem sobre o IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução, DETERMINO a 

suspensão do feito até o julgamento pela Instância Superior sobre o tema, 

ao qual este processo é afetado.

Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25538 Nr: 325-03.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Vistos, etc.

Conforme verifica-se às fls.153/158 e em atenção à determinação do STF 

de sobrestamento dos processos que tratem sobre o IPCA-E como índice 

de correção monetária para os processos em execução, DETERMINO a 

suspensão do feito até o julgamento pela Instância Superior sobre o tema, 

ao qual este processo é afetado.

Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 9415 Nr: 438-98.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E BERTUCCI LTDA, AIRTON 

MARTINS RODRIGUES, ODILSON MARTINS RODRIGUES, AGOSTINHO 

BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em verdade, admitir o contrário seria possibilitar que o juiz substitua as 

partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam. (TJ-MT, AI 

59374/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 

07/08/2014) (Grifei)PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO À RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. 

INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Pretende o agravante a reforma da decisão 

monocrática que, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73, negou 

seguimento ao agravo de instrumento por entender que a consulta ao 

sistema INFOJUD deve ser admitida excepcionalmente, quando exauridos 

todos os meios disponíveis para localizar bens passíveis de penhora. 2. 

Da análise dos autos, percebe-se que o exequente requereu o bloqueio de 

valores via BACENJUD, medida que, apesar de deferida pelo Juízo a quo, 

restou infrutífera, e pesquisou a existência de veículos em nome do 

coexecutado junto ao banco de dados do RENAVAM, não demonstrando 

ter oficiado, por exemplo, aos cartórios de registros de imóveis de 

domicílio dos devedores em busca da satisfação do crédito perseguido. 3. 

Assim, como o agravante não comprovou ter esgotado as diligências a 

seu alcance para localizar bens da parte executada e o sigilo fiscal é 

garantia constitucional assegurada ao contribuinte, somente podendo ser 

quebrado quando houver indiscutível necessidade de intervenção do 

Judiciário, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo interno 

conhecido e desprovido. (AG 0008499-53.2015.4.02.000 RJ, Relator 

Claudia Neiva, 3ª Turma Especializada, Data de julgamento: 

06/07/2016)Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

procurador habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

melhor lhe aprouver manifestar o interesse no prosseguimento do feito e 

informar o endereço do requerido, sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 10815 Nr: 826-98.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADOR DA F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem isentos de custas judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 

– CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, com exceção das 

remanescentes despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

a Fazenda Pública proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, as quais deveriam 

ser suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem 

custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, 

Agravo Regimenta l  em Mandado de Segurança n . 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ.Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência porque não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o 

que exime a Fazenda - Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.Transitada em 

julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, proceda com as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 12472 Nr: 15-75.2003.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADOR DA F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela União em face de 

Dismafel Dist. de Bebidas LTDA.

Às fls. 129, a exequente requereu a suspensão do feito por 01 (um) ano, 

bem como o subsequente arquivamento.

DEFIRO O PEDIDO E SUSPENDO O PROCESSO PELO PRAZO DE 01 (UM) 

ANO.

 Considerando que já houve o decurso do prazo pleiteado, intime-se o 

representante judicial da Fazenda Pública Nacional para requerer o que 

entender de direito.

Não sendo apresentados fatos novos que possibilitem localizar o devedor 

ou encontrar bens penhoráveis, desde já ORDENO O ARQUIVAMENTO DO 

PRESENTE FEITO (art. 40, § 2º da Lei 6.830/80).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 526 Nr: 957-73.2004.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO KOKOJISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZEONIDE ROBERTO 

(PROCURADOR) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nelson da Silva - 

OAB:8.100-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da resposta 

dos ofícios de fls. 233/234, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 1319 Nr: 3-37.1998.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFEL DIST. DE BEBIDAS LTDA, ERLEI 

ANTONIO MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NESPOLI - OAB:7423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme fls.209/216 foi interposto recurso de apelação pelo exequente; 

intime-se a parte executada para apresentação de suas contrarrazões 

recursais, no prazo legal (artigo 1.010, §1º, do CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-89.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PERARO & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010016-89.2017.8.11.0100. REQUERENTE: PERARO & SANTOS LTDA - 

ME REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total atualizado de R$ 1.966,04 referente a diversas 

notas de vendas de mercadorias não pagas. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de 

conciliação, apenas apresentou contestação. Porém, a apresentação de 

defesa não supre o comparecimento obrigatório da parte na audiência, em 

conformidade com o enunciado 78 do FONAJE. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. No entanto, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade das alegações na inicial pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância de 

R$ 1.966,04 (mil novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação; e o 

faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-89.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PERARO & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010016-89.2017.8.11.0100. REQUERENTE: PERARO & SANTOS LTDA - 

ME REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total atualizado de R$ 1.966,04 referente a diversas 

notas de vendas de mercadorias não pagas. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de 

conciliação, apenas apresentou contestação. Porém, a apresentação de 

defesa não supre o comparecimento obrigatório da parte na audiência, em 

conformidade com o enunciado 78 do FONAJE. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. No entanto, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade das alegações na inicial pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 587 de 743



verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância de 

R$ 1.966,04 (mil novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação; e o 

faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-34.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ORCINDO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ALVES OAB - MT0012422A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (REQUERIDO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010031-34.2012.8.11.0100 REQUERENTE: ORCINDO DA 

ROSA REQUERIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM 

LIQUIDACAO, TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-34.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ORCINDO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ALVES OAB - MT0012422A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (REQUERIDO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010031-34.2012.8.11.0100 REQUERENTE: ORCINDO DA 

ROSA REQUERIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM 

LIQUIDACAO, TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-34.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ORCINDO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ALVES OAB - MT0012422A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (REQUERIDO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010031-34.2012.8.11.0100 REQUERENTE: ORCINDO DA 

ROSA REQUERIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM 

LIQUIDACAO, TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se. BRASNORTE, 31 de julho de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-54.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLA MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010288-54.2015.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: LEYLA MARQUES DOS 

SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-89.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DA CUNHA BRASAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do recorrido, por meio de seu advogado, para que apresente as 

suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-37.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010358-37.2016.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: MARCELO MARTINS SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada a apresentar 

endereço atualizado da parte promovida para fins de citação; 

mantendo-se inerte, não havendo qualquer manifestação nos autos. 

Diante do exposto, considerando que a parte interessada não promoveu 

ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE MORAIS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000107-45.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JESSICA DAIANE MORAIS 

PAULINO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inicialmente, 

intimem-se as partes do retorno do processo a este Juízo para 

requererem o que de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Ademais, consta que a requerente, por intermédio de seu 

advogado, pleiteou seja declarado deserto o recurso inominado, aduzindo, 

em síntese, que o comprovante do preparo apresentado é intempestivo (id. 

21402161). Em análise cuidadosa do feito, verifico que o referido recurso 

já foi julgado pela Colenda Turma Recursal, inclusive, constando o trânsito 

em julgado do acórdão (ids.16973395 e 16973399). Pois bem. No caso em 

apreço, entendo que operou-se a preclusão lógica e temporal do pedido 

formulado pela autora, notadamente porque quando do recebimento do 

recurso por este Juízo, não houve qualquer manifestação da parte quanto 

à intempestividade do preparo, tampouco quando da análise do feito pela 

Colenda Turma. Por essas razões, deixo de apreciar o pedido de 

referência 21402161. Cumpra-se. Intimem-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010193-53.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIONATTO E CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010193-53.2017.8.11.0100. EXEQUENTE: BIG CENTER SUPERMERCADO 

LTDA - EPP EXECUTADO: SIMIONATTO E CIA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Big Center 

Supermercado Ltda-EPP, em face de Simionatto Cia Ltda. A parte 

executada não foi localizada para citação/intimação, sendo informado 

novo endereço pela parte exequente no id. 244284114. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, expeça-se mandado de citação no endereço 

informado pela parte exequente no id. 244284114. De mais a mais, 

cumpra-se integralmente a decisão inicial de id. 13115533. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010192-68.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE TERESINHA BERNS AGUERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010192-68.2017.8.11.0100. EXEQUENTE: REJANE TERESINHA BERNS 

AGUERO EXECUTADO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Expeça-se mandado de citação no endereço informado pela parte 

exequente (id. 24477645). Ademais, cumpra-se integralmente a decisão 

inicial de id. 8995058. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010031-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABLU SILVA SOUZA (EXECUTADO)

OTAVIO MARIANO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010031-58.2017.8.11.0100 EXEQUENTE: MILENA 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: FABLU SILVA SOUZA, OTAVIO 

MARIANO DE SOUZA FILHO Vistos etc. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Milena Rodrigues da Silva Lanzarini, em face de 

Fablu Silva Souza e Otavio Mariano de Souza Filho. A exequente se 

manifestou pedindo a extinção do feito, em razão do pagamento (Id. 

8993587). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. O 

artigo 924, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução será 

extinta quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, 

JULGO O PRESENTE EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. 

Sem custas, taxas e honorários advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 
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da lei 9.099/95. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a parte 

exequente. Oportunamente, arquive-se. Demais diligências necessárias. 

Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-49.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO EMERICK MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010396-49.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ENEIDA TERESINHA 

FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: CELIO EMERICK MARIANO 

Vistos etc. A reclamante, apesar de devidamente intimada, por intermédio 

de sua advogada, acerca da audiência realizada no id 22813755, não 

compareceu ao ato. Dispõe o artigo 51 da Lei n.º 9.099/95: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I-quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Diante do exposto, 

face ao não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, 

JULGO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. No mais, ante o teor do enunciado nº 28 

do FONAJE, o qual dispõe “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas”, condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários. Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte autora para pagamento das custas processuais, procedendo aos 

demais atos consoante determinado na CNGC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-80.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERE DO NASCIMENTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000126-80.2019.8.11.0100. REQUERENTE: RANIERE DO NASCIMENTO DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por RANIERE DO NASCIMENTO DE SOUSA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINARES Do Extrato Original da Negativação. 

Rejeito o pedido da Reclamada de juntada pela Autora de extrato de 

negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o 

documento juntado no mov. 01, não impede a defesa da ré, que pode 

inclusive, apresentar nos autos nova consulta caso constate que o 

documento apresentado pelo Autor seja falso. Da Audiência de Instrução 

e Julgamento Não se faz necessária a realização de audiência instrução, 

uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução do processo e deferir 

a produção probatória que considerar necessária à formação do seu 

convencimento. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor R$73,41 disponibilizado em 28.07.18. Diante da 

negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos 

do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o 

fez. Consta da contestação que o crédito que originou a inscrição 

acoimada de indevida foi objeto de contrato de telefonia móvel, que teve 

suspenso os seus serviços por inadimplência da parte Reclamante. No 

presente caso, como a consumidora nega a responsabilidade pelo débito, 

objeto desta lide, entendo que cabia à parte Reclamada comprovar a sua 

origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 

373, II do CPC., devendo ser observado que provas produzidas de forma 

unilateral, consistentes apenas em print do controle interno, não se 

prestam para o fim desejado. Aliado ao fato de que embora a Reclamada, 

em contestação, afirme a existência de faturas enviadas ao endereço da 

Autora, não anexou aos autos supostas faturas que aduz possuir. Assim, 

não fez a requerida, provas do alegado, deixando a questão no campo 

das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo 

que não alegar (allegatioet non probatioquasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Corroborando: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE 

TELEFONIA RECONHECIDA E DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Comprovada a 

inexistência relação jurídica entre a parte autora e a empresa de telefonia 

ré e, portanto, de débito por parte da primeira, há que se reconhecer a 

ilegalidade da negativação do seu nome nos cadastros de maus 

pagadores, a responsabilidade da segunda pela inscrição indevida e a 

configuração do dano moral suscitado. O dano moral na hipótese é 

presumido e decorre da própria negativação injusta. A indenização a título 

de dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com a observância das peculiaridades do caso e 

sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a 

vítima pelos prejuízos suportados, punir o agente pela conduta adotada e 

inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0704.13.000712-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 

07/06/2018). Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados 

da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

6.000,00, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência dos débitos e improcedência do 

pedido contraposto é medida que se impõe. Com relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ao final, cumpre 

esclarecer quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. DISPOSITIVO. Ante o exposto, despiciendas 
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considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição 

inicial para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos 

no valor de R$73,41 disponibilizado em 28.07.18; 2 - CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00, com incidência de correção monetária, pela variação 

do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do 

evento danoso. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-67.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE BERNS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000392-67.2019.8.11.0100. REQUERENTE: ANDRE FELIPE BERNS 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER Vistos etc. Dispensado o relatório. A 

indenização decorrente de acidente de trânsito pode ser exigida de 

qualquer seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, permanecendo a legitimidade da parte reclamada. Entendo 

nessa altura que não há necessidade de dilação probatória no caso em 

apreço, em face do conjunto probatório formado nos autos, logo, na forma 

preconizada no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Ressalto que de acordo com os 

documentos periciais trazidos aos autos constata-se que o acidente 

automotivo, “resultou em múltiplas escoriações no corpo, dor lombar e 

confusão mental”, conforme ID20346083, do Prontuário de Atendimento 

Médico. Alega a parte Reclamada, que in casu é imprescindível a 

realização de prova pericial médica para verificação da suposta invalidez 

permanente do Autor. Os documentos trazidos pela autora são suficientes 

e com ampla comprovação da lesão sofrida pela parte reclamante, não 

sendo necessários outros. Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência 

hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos: EMENTA: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Ausente necessidade de 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. 2. Não prospera a alegação de falta 

de documento indispensável ao exame da questão (laudo do Instituto 

Médico Legal). Tal documento não é o único legitimado a comprovar a 

invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito. As provas 

trazidas aos autos, são suficientes e legítimas para demonstrar a invalidez 

permanente acometida ao autor decorrente de acidente de trânsito. 3. Uma 

vez comprovada a situação fática que enseja a cobrança do seguro 

DPVAT, tem-se como obrigatório o pagamento da indenização em seu 

limite máximo, estipulado pela Lei 11.482/07. O entendimento das Turmas 

Recursais é unânime em não cogitar graduação da invalidez. As 

disposições do CNSP que estipulam teto inferior não prevalecem, pois 

embora o CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar 

tal valor em teto inferior ao da própria lei. 4. Merece reforma a sentença no 

que diz respeito à data de incidência da correção monetária. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível n. 71001739929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Hilbert Maximiliano 

Akihito Obara, Julgado em 12.11.2008). Assim, tendo sido paga a 

indenização em valor inferior ao devido, faz jus o Autor à complementação 

da indenização do seguro DPVAT, comprovada a existência de lesão não 

contemplada da indenização na via extrajudicial. Considerando que já foi 

pago administrativamente o valor de R$5.062,50 à parte autora, cabe 

conceder a complementação em quantia compatível com a incapacidade 

permanente apurada no laudo pericial que atinge atualmente tem o teto 

máximo de R$13.500,00. No que tange ao pedido de indenização por 

danos morais, cabe asseverar que o Enunciado nº 108 do FONAJE (Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais), a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de 

Justiça e o Enunciado nº 10 dos Juizados Especiais de Mato Grosso 

prescrevem respectivamente que: A mera recusa ao pagamento de 

indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral 

(aprovado no XIX Encontro - Aracaju/SE. Diante do acima exposto, outro 

caminho não há senão o indeferimento do pleito de indenização por danos 

morais. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de: a) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização, em favor da 

parte reclamante, da importância de R$ 8.437,50, atinentes à indenização 

permanente decorrente do seguro DPVAT, com a correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir da data do sinistro e; b) INDEFERIR o 

pedido de indenização por danos morais. Com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46280 Nr: 518-07.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACHADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 CONSIDERANDO que foram aportadas aos autos as alegaçoes finais em 

forma de memoriais pelo representante do Ministério Público Estadual, 

impulsiono os autos para intimar o advogado de defesa para no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41928 Nr: 545-24.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre os documentos juntados aos autos em fls. 127/140, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38965 Nr: 1099-90.2017.811.0110
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito republicando a certidão 

de impulsionamento do dia 11/12/2019 (abaixo transcrita).

“CONSIDERANDO o retorno dos autos da Instância Superior, IMPULSIONO 

os autos para intimar as partes, a manifestarem requerendo o que 

entenderem de Direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.”

Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39682 Nr: 4074-61.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE PAESANO MONTEIRO 

JUNIOR, RODRIGO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O, VALMIR BERNARDO PEREIRA - OAB:263722

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito republicando a decisão do 

dia 11/12/2019 (abaixo transcrita).“Vistos.Trata-se de PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA formulado por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando a restituição do veículo 

apreendido à fl.13. Prolatada sentença (fls.274/292). Recurso de apelação 

(fls.298/302-v). Contrarrazões (fls.312/316-v) intempestiva (fl.317). 

Pedido formulado pela Autoridade Policial (fls.318/320), no intuito de 

obtenção de custódia do veículo apreendido nos autos para utilização no 

uso em prol da repressão de delitos.A parte requerente, PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, peticionou nos autos (fls.328/332-v) 

pugnando pela restituição do bem apreendido, juntando documentos que 

comprovam sua propriedade.(...) que antes houvesse sido oportunizada a 

manifestação da vítima do delito noticiado.Constato que a requerente é 

pessoa jurídica do ramo de seguros gerais, tendo por meio da 

documentação de fls.329-v/332-v comprovado ser a legítima proprietária 

do veículo apreendido, uma vez que indenizou a então proprietária do bem 

que fora furtado.Em tal cenário, já tendo sido encerrada a instrução 

processual e, portanto, não mais havendo interesse ao processo, nos 

termos do art. 118 do CPP, cabível a restituição pretendida.Prejudicado o 

pleito da Autoridade Policial.Assim, ante a documentação posta e os 

fundamentos elencados, DETERMINO a restituição do veículo HONDA 

HR-V, cor cinza, placa QHZ-8946 – apreendido à fl.13, à parte requerente 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Adotem-se as 

providências necessárias para cumprimento da restituição supra, 

certificando-se as ocorrências.Com relação ao recurso interposto nos 

autos, preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO-O nos seus legais e jurídicos efeitos (art. 593, 

I e art. 597, do CPP).Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com os cumprimentos deste Juízo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário..”Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43925 Nr: 1557-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108520 Nr: 376-30.2019.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargante para, 

querendo, se manifestar acerca da impugnação aos embargos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 1395-08.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BERALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS R B S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RICARDO GARDIANO 

RODRIGUES - OAB:7527-B, ROBERTO RODRIGUES - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105846 Nr: 2766-07.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTES INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, HIGOR 

REINALDO PONTES, ANDREIA BABY FAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargante para juntar ao 

feito os comprovantes de pagamento das demais parcelas referente ao 

parcelamento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107354 Nr: 3421-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA, DANIEL JUSTINO ALVES, Orlando Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 
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DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargante para, 

querendo, se manifestar acerca da impugnação aos embargos, no prazo 

legal.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-52.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILA GERTI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

576,82( quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 163,42 ( Cento e 

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos ) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000452-43.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO RODRIGUES LEMES (REQUERIDO)

MARCELO MONTEIRO MARINHO (REQUERIDO)

M & R L TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000452-43.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: DENILSON LIMA DA SILVA REQUERIDO: M & R L 

TRANSPORTADORA LTDA - ME, MARCELO MONTEIRO MARINHO, 

ADAUTO RODRIGUES LEMES Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação 

de nulidade de negócios jurídicos cumulada com declaratória de 

inexistência de relação jurídica com pedido de reparação por danos 

morais” ajuizada por Denilson Lima da Silva contra M & l Transportadora 

LTDA, representada pelos sócios Marcelo Monteiro Marinho e Adauto 

Rodrigues Lemes. Com a Inicial, documentos. Pois bem. Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. No mais, observando-se o artigo 

334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 20.02.2020, 

às 13h30min, na sala de audiências do CEJUSC. Portanto, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para que tenha 

conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que compareça à 

audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar, 

sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser 

nomeado um Defensor; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 4. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação no prazo legal 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77989 Nr: 4120-10.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON STORKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, BANCO 

COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para recolher o 

valor correspondente a 50% dos Honorários Periciais fixados em R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais), conforme decisão de Ref: 30, 

comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35556 Nr: 408-22.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGR, LUCINEI AMARO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10.623, 

JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para ciência do 

laudo de perícia médica, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64492 Nr: 1150-42.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TORNEARIA MINOSSO LTDA - EPP, MARIA GOMES 

MINOSSO, MARCIO GOMES MINOSSO, VALTER MINOSSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que recolham o 

valor da diligencia do Oficial de Justiçadas e valor das custas para 

distribuição das cartas precatórias para intimação das testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 749-72.2016.811.0099

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANAMÃ MADEIRAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMAQ COM. DE MÁQUINAS E PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, isto para 

DECLARAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO de pagamento no valor de 

R$1.703,14 (um mil setecentos e três reais e quatorze centavos) por 

CANAMÃ MADEIRAS LTDA – EPP a JUREMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – EPP, nos termos do art. 546 do CPC.Por 

consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.TORNA-SE DEFINITIVA 

a tutela antecipada deferida.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).CONDENA-SE a 

parte-requerida ao pagamento das custas, despesas (art. 84 do CPC) e 

aos honorários advocatícios. VI DELIBERAÇÕES FINAISTransitada em 

julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. 

Cumprir. Observar que houve renúncia do patrono da parte-autora, tendo 

sido excluído o nome do patrono da parte-autora. Com isso, a intimação da 

parte-autora se dará com a chegada do processo em Secretaria. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32967 Nr: 1162-32.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAURICIO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de ANTÔNIO MAURÍCIO 

DA LUZ [...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: ANTÔNIO 

MAURÍCIO DA LUZ; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do benefício – 

DIB: 02/08/2016 (data do requerimento administrativo); e) renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: após o 

trânsito em julgado; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: descabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79592 Nr: 759-48.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA CASSIANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação tecendo comentário sobre a contestação.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual foi feito há menos de cinco anos do ajuizamento. 

Assim, deve ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da pessoa falecida;

? Condição da parte-autora de dependente da pessoa falecida.

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 20/03/2020, às 14h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60143 Nr: 1056-02.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES TERESINHA GERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a argumentação da advogada peticionante, designa-se 

nova audiência, devendo juntar procuração, consoante explicação feita 

pela própria advogada.

 Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 19/03/2020, às 16h30min.

À SECRETARIA para intimar as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33012 Nr: 1151-03.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE LURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.IV DISPOSIÇÕES FINAISEm 

atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. 

Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA 

NECESSÁRIA, considerando não ter havido sucumbência da Fazenda 

Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região.Publicar. Intimar.Transitada em 

julgado, após certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. 

Tópico síntese do julgado à não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Comarca de Dom Aquino
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-77.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GRAMACHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000702-77.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 28229550, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para, querendo, 

apresente impugnação a contestação de ID nº 28229550, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 23 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 23/01/2020 15:10:57

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-56.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DESIDERIO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000587-56.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

EROTILDES DESIDERIO FIGUEIREDO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por 

Idade Rural” ajuizada por EROTIDES DESIDERIO FIGUEIREDO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente 

qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

Março de 2020 às 13h00min. As testemunhas da parte autora já foram 

arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000565-95.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (IMPETRADO)

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000565-95.2019.8.11.0034. IMPETRANTE: 

RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: MINISTERIO PÚBLICO 

ESTADUAL, JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com medida liminar, impetrado por 

RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO em face da autoridade coatora 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Promotor de Justiça ADALBERTO FERREIRA e JOENIR BOSCO COSTA 

MAGALHÃES FERREIRA (Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Dom Aquino MT), ambos qualificados nos 

autos. Alega o impetrante, em suma, inicialmente foi publicado no site da 

Prefeitura Municipal que a eleição unificada, informando que “as eleições 

para os novos conselheiros tutelares de Dom Aquino acontecerá no dia 6 

de outubro, domingo, das 8h às 17h, na Escola Estadual São Lourenço 

(Dom Aquino) e na Creche Municipal Branca de Neve (Distrito de Entre 

Rios)”. Contudo, 6 (seis) dias antes de ocorrer a eleição, o presidente do 

Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente publicou uma 

nota nas redes sociais, informando que: “O Conselho Municipal do Direito 

da Criança e do Adolescente vem informar uma mudança nos locais de 

prova da eleição para Conselho Tutelar. Essa mudança se deu após uma 

determinação da Promotoria de Justiça da Comarca do Município de Dom 

Aquino.. (ANEXO III)”. Aduz ainda que, tentaram modificar tal decisão, 

falando com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, bem como com o Promotor de Justiça, contudo, em nada 

adiantou. Alega ainda que “fica evidente que toda campanha realizada 

pelos candidatos ao Conselho foram prejudicadas mediante essa mudança 

intempestiva de última hora. É claro que não levaram em consideração 

todos os trabalhos e visitas realizadas nas zonas rurais, nos 

assentamentos e no próprio Distrito de Entre Rios; que se quiserem votar, 

lembrando que o voto é facultativo e não haverá transporte disponível 

para se deslocarem até o único local de votação caso a decisão seja 

mantida.” Pondera ainda a defesa, que o Ministério Público já possuía 

conhecimento do dia e locais de votação, “porém o mesmo se manteve 

inerte até a semana da votação, alegando que é mais fácil fiscalizar 

mantendo um local só.”. Por fim, pugna pela concessão de decisão liminar, 

inaudita altera parte, no prazo máximo definido pelo art. 20, §2º da Lei nº 

12.016/2009 (cinco dias), com exequibilidade imediata, que as autoridades 

indigitadas coatoras promovam, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a 

publicação dos dois locais de provas já divulgados anteriormente para o 

Conselho Tutelar realizada em data de 06/10/2019, nos moldes do previsto 

na Lei 8.069/90 e nas Resoluções nºs 152/2012 e 170/2014 do 

CONANDA. Juntou documentos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do art. 5º, LIX, da 

Constituição Federal, que o mandado de segurança constitui instrumento 

processual vocacionado à proteção de “direito líquido e certo não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Essa ação 

mandamental é marcada por um rito mais célere, quando comparado ao 

procedimento comum ordinário. Isso porque o direito tutelável por essa via, 

segundo idealizado pelo legislador, é aquele com maior evidência, sendo 

demonstrável, de plano, por meio de prova pré-constituída e 

independentemente de instrução probatória. Daí falar-se em direito líquido 

e certo, definido na lição Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar 

Ferreira Mendes como aquele “que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento 

da impetração”. E arremata os mestres: “Em última análise, direito líquido e 

certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança” . Com efeito, 

ausente a apresentação de prova pré-constituída, estando a solução da 

causa a depender de dilação probatória, impõe-se o reconhecimento da 

inadequação da via eleita e conseqüente extinção do feito, sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, já assentou o e. TRF da 1ª Região que “A Ação 

mandamental enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que 

demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, de modo a 

deixar evidente a violação de tal direito, em vista da impossibilidade de 

dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)” 

[AMS 0019605-88.2010.4.01.3500/GO, Rel. Des. Federal Kassio Nunes 

Marques, 6ª Turma, e-DJF1 p.125 de 24/03/2014]. Ne mesma trilha, segue 

a jurisprudência do e. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO 

ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.O mandado de segurança exige a demonstração de plano 

do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição 

inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. 

Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a 

manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de 

mérito. (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 
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Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

02/08/2019) Esse é o caso dos autos. Com efeito, a solução da lide 

exposta na exordial demanda dilação probatória que tange a 

impossibilidade de locomoção dos eleitores até o novo local de votação, 

bem como do efetivo prejuízo da manutenção do local atual, somada a 

inexistência de qualquer prova pré-constituída do alegado direito do 

impetrante neste sentido, nem da ilegalidade alegada. Assim, quando o 

conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e 

houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, o 

que não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de 

dilação probatória. Neste sentido: “(...) 1. Tratando-se de mandado de 

segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se 

admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, 

sendo necessária a juntada de prova pré constituída apta a demonstrar, 

de plano, o direito alegado. (...).” ( AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 

13/03/2018). Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 330, 

III, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, DENEGO A 

SEGURANÇA, sem resolução de mérito, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC. Sem custas (art. 10, XXII, Constituição 

do Estado de Mato Grosso). Sem condenação em honorários advocatícios 

(art. 25, Lei nº 12.016/2009). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1294-46.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oziel Virginio de Moraes - ME, Oziel Virginio de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Pinheiro - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento do serviços 

prestados no mês 12/12 e 01/2016. Sobre o montante devido, a ser 

apurado em fase de liquidação, deverá incidir correção monetária pelo 

IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, que serão calculados de acordo 

com os índices da caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F, da Lei 

n.9494/97, com a redação dada pela lei n.11960/09, ambos (correção e 

juros) a partir do vencimento de cada prestação vencida. Em razão da 

sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, 

observada sua isenção, além de honorários advocatícios ao patrono da 

autora, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação nos 

termos do art. 85, § 3º do CPC, incidentes sobre o proveito econômico 

obtido pela parte autora, valores que deverão ser devidamente apurados 

em fase de liquidação do julgado. Sentença submetida ao reexame 

necessário, por se tratar de condenação ilíquida, salvo se o credor 

comprovar que o valor devido pela requerida não supera o montante 

previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC. Após o transito em julgado, 

aguarde-se a manifestação do credor pelo prazo de trinta dias. Findo o 

prazo, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P.R.I.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6105 Nr: 269-81.2005.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI ANTÔNIO FROZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luiz Gall de Oliveira - 

OAB:3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623-B

 Código nº 6105. Vistos e etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela 

realização de diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas 

BACENJUD e, se infrutífero, seja realizada busca junto ao sistema 

RENAJUD (fls.287). Posto isto, defiro a penhora online (...) Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Outrossim, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, determino a intimação 

pessoal do exequente para que indique outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 

de suspensão do processo. De outra banda, quanto ao pedido de 

consultas sistêmicas via RENAJUD, traga a exequente aos autos 

comprovantes de pesquisas do DETRAN-NET, para posterior análise, no 

prazo de 15(quinze) dias, para posterior análise do pedido. Decorrido o 

prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 13 de Janeiro de 

2020. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12389 Nr: 65-27.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - rep/ por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Código n° 12389. Vistos e etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de Renato Dias Coutinho 

Neto, todos devidamente qualificados nos autos. A parte Exequente 

Requer Penhora Online Via Bacenjud (fls. 282). Pois bem, defiro a penhora 

online via sistema Bacenjud (...) Caso não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em 

vista o teor da Súmula 417 do STJ, determino a intimação pessoal do 

exequente para que indique outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

suspensão do processo. Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino, 13 de Janeiro de 2020. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34251 Nr: 518-17.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clarinda da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos, etc.

Ressai da ref. 130 o retorno do acórdão desprovendo o recurso de 

agravo de instrumento.

Vistas ao autor para que requeira o que de direito em termos de 

prosseguimento no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 974-93.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Neldite Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o desprovimento do recurso, conforme acórdão em anexo 

na ref. 32, intime-se a parte autora para que pague as custas judiciais, 

conforme decisão de ref. 10, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Às providências.

Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 538-03.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Cód.46069

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONIR DA SILVA 

aduzindo omissão na sentença exarada à ref. 56, que rejeitou os 

embargos à execução, aduzindo que a “a sentença ora embargada 

furtou-se em analisar a aplicabilidade da legislação consumerista, e as 

garantias previstas em lei como meio de assegurar a proteção ao 

consumidor”.

Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada omissão.

 Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58481 Nr: 2544-46.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10369

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando objetivamente sua 

finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC).

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57729 Nr: 2211-94.2018.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, Wilson 

das Dores de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB: 8.123 /PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando objetivamente sua 

finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC).

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33135 Nr: 13-26.2014.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia da Silva Macêdo, Laura Patrícia Macêdo Di 

Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAURINDA RODRIGUES DA SILVA 

MACÊDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria da Silva Xavier - 

OAB:5267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DA SILVA 

XAVIER - OAB:5267

 Processo n.º 33135

Vistos etc.

Cuida-se de inventário pelo rito de arrolamento, intentado por GLÁUCIA DA 

SILVA MACEDO e LAURA PATRÍCIA DA SILVA MACEDO DI LORETO, 

visando a partilha dos bens deixados pela falecida genitora destas, a Sra. 

LAURINDA RODRIGUES DA SILVA MACEDO.

À ref. 98, foi certificado que a Fazenda Pública Estadual quedou-se inerte 

em relação à quitação do ITCMD juntado pela inventariante.

Vieram os autos conclusos.

Compulsando os autos, verifico a ausência das matriculas dos imóveis 

arrolados na inicial.

Assim, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos as matrículas atualizada dos imóveis arrolados nos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40224 Nr: 127-91.2016.811.0034
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SEBASTIAO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério da Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15499, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, Samara Dalla 

Costa Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Zaffalon - 

Procurador Federal - OAB:, José Henrique de Oliveira Cordeiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

 Em que pese o pedido da parte exequente para a fixação de honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença, verifica-se que o 

cálculo homologado, por este juízo, não foi o apresentado pela exequente, 

mas sim o cálculo apresentado pela contadoria judicial, razão pela qual, 

não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios no 

presente caso.

De outra banda, verifica-se no que se refere ao RPV/precatório de fls.141, 

que ainda não aportou-se aos autos comprovante de pagamento, assim 

sendo, remetam-se os autos ao arquivo provisório até que seja noticiado o 

pagamento do referido precatório. Havendo notícia de pagamento do r. 

precatório, Determino que Expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento da quantia depositada, em nome do patrono do(a) autor (a).

Outrossim, no que se refere aos depósitos de fls.158 determino que 

Expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia depositada, 

em nome do patrono do(a) autor (a).

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38467 Nr: 783-82.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Rodrigues Masson 

Tonello - OAB:13765/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 38467.

Vistos e etc.

Fixo o valor o de 2 ( duas ) URH´s em favor do advogado nomeado em ref. 

111. Expeça-se a competente certidão de honorários.

 No mais considerando que não foi possível proceder a intimação pessoal 

do executado da retro sentença de ref. 54, bem como é obrigação sua 

manter endereço atualizado nos autos, dou-o por intimado da retro 

sentença.

Arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11443 Nr: 39-63.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Nazareth de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Valdir Scherer - OAB:3.720

 Código n° 11443. Vistos e etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposta pelo BANCO FINASA BMG S/A em face de APARECIDA 

NAZARETH DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos. A 

parte Exequente Requer Penhora Online Via Bacenjud (fls. 287). Pois bem, 

defiro a penhora online via sistema Bacenjud (...) Caso o valor bloqueado 

seja irrisório face ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, tendo 

em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução. Caso não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, determino a intimação pessoal do exequente para que 

indique outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão do processo. 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Dom Aquino, 13 de Janeiro de 2020. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.Transitada em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, desapensando-se os autos, após oportuno traslado de cópia 

desta sentença para o feito executivo.Às providências. 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32224 Nr: 929-94.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Roberto Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: "Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo 

a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32486 Nr: 1189-74.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildes Almeida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Maurício Almeida - 

OAB:10445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos:"Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão 

do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12176 Nr: 772-29.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Camilo Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56477 Nr: 1707-88.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Dom Aquino, Antônio de Souza 

Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10.386-B

 Vistos etc.

Esclareçam as partes as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

dias, justificando seu cabimento sob pena de rejeição e julgamento 

antecipado.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699 Nr: 58-60.1996.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agropecuária Santa Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSEMIRO KONAGESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAO CONSTA ADVOGADO - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5353 Nr: 15-45.2004.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Zanolo, Izaura Pereira Zanolo, Odair 

Nivaldo Zanolo, Ivan Luiz Zanolo, Silvia Zanolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Ramos Saldiba - 

OAB:627/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11.482B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3610/MT, Giórgia Manuela D. Iorck Menusi - 

OAB:14.556

 Código n° 5353.

Vistos e etc.

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial proposta pelo BANCO DO 

BRADESCO S/A em face de Nivaldo Zanolo e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Previamente a analise ao pedido de penhora online, considerando que o 

executado Sr. Ivan Luiz Zanolo, foi citado via edital (fls. 149/151), NOMEIO 

o Dr. Róbie Bitencourt Ianhes – OAB/MT 5.348-B como curador especial do 

executado acima citado, devendo, caso aceita, manifestar-se no prazo 

legal.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final e de acordo com os 

serviços prestados, sem prejuízos para o advogado nomeado.

Intime-se o(a) advogado(a) nomeado(a) acerca do encargo, sendo aceita 

deve manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

De igual forma, verifica-se não constar nos autos o CPF da executada 

Sra. Silvia Zanolo, diante disso, intime-se o exequente para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe nos autos o CPF da mesma.

 Após voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino, 07 de Janeiro de 2020.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6063 Nr: 241-16.2005.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIBRÁS S/A- ADUBOS E INSETICIDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B, Ricardo Benedito Duniz Carvalho 

- OAB:10099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LUCIANO TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7.328-B/MT

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão de fls. 229/230. Certifico, ainda, 

que procedo a INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão retro, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12449 Nr: 124-15.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izabel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: "Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12523 Nr: 197-84.2011.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Produtos Natuais LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marciano da Silva - ME, José Marciano da 
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Silva, Ney Gomes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irley Pinheiro Kretli - 

OAB:11.750, Joel Ferreira Vitorino - OAB:14327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo 

a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12930 Nr: 603-08.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutrifós Rações Ltda EPP, Manoel Fernando Teixeira de 

Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaltino Suzano - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: "Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30390 Nr: 169-82.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilson Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT, Karina dos Reis Beltrão Guimarães - 

OAB:12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: "Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30535 Nr: 314-41.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Renato Dias Coutinho 

Neto, Juarez Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

de fl. 90, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo 

a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32205 Nr: 915-13.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Ribeiro Jiorjuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos:"Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão 

do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8832 Nr: 910-98.2007.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, Maria Mussoi Teixeira - OAB:86.527, Patrícia Biondo - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão de fls.262/263. Certifico, ainda, que 

procedo a INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão retro, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9008 Nr: 114-73.2008.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Sady Augustin, Sueli Schimitt Augustin, 

Gabriela Augustin, Tiago Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615/MT, Ricardo 

Tomczyk - OAB:10.073, Rogério Rodrigues Guilherme - 

OAB:6763/MT, Ronaldo Luiz Costa - OAB:12.091/A

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo 

a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10286 Nr: 133-45.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira Sicredi Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Guimarães Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, Fábio César Pereira Júnior - Estagiário - OAB:, 
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MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: "Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão de fls. 330/331. Certifico, ainda, 

que procedo a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão retro, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão 

do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10350 Nr: 195-85.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Rogério Vanni de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Flavio 

Neves Costa - OAB:12406-A, Márcia Maria da Silva - OAB:8922-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, também, que existem nos 

presentes autos valores bloqueados da parte executada (fl.139), via 

bacenjud, conforme se verifica às fls. 157/158. Certifico, ainda, que 

procedo a INTIMAÇÃO da parte exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que se manifeste nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista o decurso do prazo 

de suspensão do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 472-04.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Guimarães Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Giórgia 

Manuela D. Iorck Menusi - OAB:14.556

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, de acordo com o que estabelece o §1º, do art. 921, 

do Código de Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10757 Nr: 608-98.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Coutinho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: “Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo 

a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 646-13.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Piana Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flora Pison Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Heringer - OAB:5.280 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Jr - 

OAB:OAB/MT nº 8872

 Certifico e dou fé que, remeto novamente para publicação o expediente 

retro, tendo em vista que não foi publicado no DJE nº 10627, nos 

seguintes termos: "Certifico e dou fé que decorreu o período de 

suspensão do feito, conforme decisão retro. Certifico, ainda, que procedo 

a INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente/exequente, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do feito."

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74094 Nr: 511-08.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA., LEANDRO 

HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO, ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme manifestação da parte exequente, o mandado de 

citação de fls. 18 foi devidamente cumprida tendo em vista a certidão de 

fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85717 Nr: 2273-54.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIMARA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, Rafael 

Wasnieski - OAB:MT/15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Conforme a constestação apresentada, de fls. 37/59, pela parte 

requerida, impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

que, querendo apresente as impugnações no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-60.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANSELMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000562-60.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

JOAO ANSELMO RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com base nos extratos bancários da 

conta da parte autora Num. 26235009 - Pág. 1, cópias da CTPS ao Num. 

26235012 - Pág. 1/6, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. De outro lado, 

verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto no artigo 319 e/ou 

320 do NCPC. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, a fim de comprovar requerimento administrativo do benefício ao 

tempo do complemento da idade de 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 

em 30/10/2012, uma vez que requer a concessão dos valores retroativos 

supostamente devidos desde a mencionada data até a efetiva 

implantação. Ressalta-se que o não atendimento das providências suso 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000517-56.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE SIMON (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000517-56.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: MARIO JOSE 

SIMON Vistos. Processe-se a inicial independentemente de custas 

processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 

8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. Anote-se 

em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de 

tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, 

fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da 

CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC 

c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível e, após, 

encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim de intimar as 

respectivas partes para comparecimento devidamente acompanhadas de 

advogado Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na 

audiência a ser designada pela conciliadora, caso não haja 

autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 16h02 do dia 

23/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000296-73.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARINO DA SILVA (REQUERENTE)

CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

MARIZA DA SILVA (REQUERENTE)

MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

MIRIAM DA SILVA (REQUERENTE)

MARILU DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

MARILENE DA SILVA (REQUERENTE)

RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000296-73.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

CESAR DA SILVA, MARCIO DA SILVA, MARILENE DA SILVA, MARILU DE 

LOURDES DA SILVA, MIRIAM DA SILVA, MARTA DA SILVA, MARIZA DA 

SILVA, MARINO DA SILVA, RAQUEL DA SILVA REQUERIDO: SALETE 

VARGAS Vistos. Verifica-se que até a presente data o pedido de 

gratuidade da justiça não foi analisado. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada, uma vez que não apresentou 

nenhum documento comprobatório, nem ao menos a declaração de 

hipossuficiência. A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a gratuidade da justiça será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM 

insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). Assim, 

intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos declaração de 

hipossuficiência, cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 
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extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela 

parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, 

devendo ela promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz 

Natal, 23 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-94.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000605-94.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MARIA DA SILVA LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base no extrato CNIS da parte autora (Num. 26824941 - Pág. 

1/3), bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, 

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 3º, do art. 

99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando 

que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se 

necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a análise para 

a sentença. NOMEIO o(a) DR(A). CARLOS JOSÉ BORBA VALIENTE, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910 como médico(a) perito(a) para avaliar 

o(a) senhor(a) MARIA DA SILVA LIMA, para realização da perícia, que 

deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função poderá 

se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após 

a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Diante dos 

limites mínimo e máximo de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze 

centavos) e R$ 200,00 (duzentos reais) estabelecidos na Resolução 

305/2014-CJF, em seu anexo único, a fixação dos honorários nestas 

balizas, ainda que no teto, tem desestimulado os poucos profissionais da 

área médica que colaboram na atuação destas causas perante este Juízo, 

que o fazem mais pela questão social e pelo compromisso com as causas 

do país do que pela remuneração máxima (R$ 200,00). Não se olvida que, 

na maior parte dos casos, o objeto de análise é simples e pouco complexo. 

Todavia, a citada Resolução data de 7 de outubro de 2014, e, em contato 

telefônico com o Departamento de Assistência Judiciária Gratuita do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região em abril de 2019, desde a edição 

do aludido ato normativo, soube-se que não houve qualquer atualização 

de tais valores com base na variação do IPCA-Especial do ano anterior por 

meio de portaria do Corregedor-Geral da Justiça Federal, na forma do seu 

art. 46. De outro lado, ainda que o exame pericial na maior parte dos casos 

seja simples, não se pode desconsiderar a capacitação do profissional da 

saúde autorizado pelo Estado para o exercício da Medicina, que envolve 

no mínimo seis anos de ensino, em determinados períodos com aulas 

integrais, além da residência médica variável de dois a cinco anos, 

consoante o Decreto Federal nº 80.281/77, alterado pelo Decreto Federal 

nº 7.562/11, e demais normas de regência. Daí porque, ainda que a maior 

parte dos casos sejam simples e pouco complexos, diante da capacitação 

do(a) profissional nomeado(a), da desatualização da Tabela V do anexo 

único da Resolução 305/2014-CJF, do razoável nível de especialização e 

da pouca complexidade do trabalho, a natureza e a importância da causa, 

alimentar, por sinal, o ótimo grau de zelo do(a) profissional e o lugar de 

prestação do serviço, afastado de grande centros urbanos com acesso 

por meio de estradas esburacadas, sem acostamento e sem sinalização 

adequada, sem falar no desinteresse dos poucos profissionais médicos 

aqui existentes para o exercício deste mister, FIXO os honorários periciais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), duas vezes o limite máximo 

previsto no anexo único, conforme autorização do art. 28, parágrafo 

único, da mencionada Resolução 305/2014-CJF, observadas as demais 

diretrizes do seu art. 25, incisos I, II, III e V. Ante o exposto, DETERMINO: a) 

a intimação do(a) perito(a) DR(A). CARLOS JOSÉ BORBA VALIENTE, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910, pelo endereço eletrônico 

carlosvaliente@gmail.com, a fim de dar celeridade ao processo e por 

conveniência dos próprios profissionais, na autorização do art. 193, 

“caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, “caput”, do NCPC, disposições 

da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da CNGC, com as advertências legais 

(art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que 

lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso (art. 

466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao Juízo com antecedência 

razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias; 

b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que responda aos 

termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação das partes, por 

meio de seus advogados, para que, caso não tenham feito, queiram e 

dentro em 15 (quinze) dias contados do despacho/decisão, indiquem o 

assistente técnico e apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), 

dando-se ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos e 

advertindo ambas da possibilidade de as partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares (art. 469 do NCPC); d) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe-se ao perito 

judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, informando-lhe que, se 

necessário, desde já, fica autorizada a carga dos autos do processo; e) 

estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e o local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio 

de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; f) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 603 de 743



aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Em razão da intimação do(a) médico(a) perito(a) 

ser feita por endereço eletrônico, determino que a zelosa Secretaria 

encaminhe mensagem eletrônica e certifique a confirmação de seu 

recebimento, mediante certidão que deve ser anexa a este processo, na 

forma art. 193, “caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, “caput”, do 

NCPC, disposições da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da CNGC. Por fim, 

atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir 

de maneira diversa, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-72.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000600-72.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ELIAS LEITE DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. De início, com base no extrato CNIS da parte autora (Num. 

26730403 - Pág. 1/8), cópias da CTPS (Num. 26730406 - Pág. 1/3), bem 

ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. De outro lado, verifica-se que a 

petição inicial não atendeu ao disposto no artigo 320 do NCPC. Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de comprovar os 

fatos alegados, acostando cópia da decisão que INDEFERIU o pedido de 

prorrogação do benefício pleiteado, uma vez que a decisão acostada 

informa a concessão administrativa (Num. 26730828 - Pág. 1), o que 

impede, por ora, a apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências suso declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-44.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MAYARA BALDEZ DA SILVA (REQUERENTE)

VALDECIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/04/2020 AS 12:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-41.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE MADEIRAS CIZAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/04/2020 AS 13:00 HORAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 75347 Nr: 1140-79.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURIEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810, Camila Dill Rosseto - OAB:19.905/O

 Vistos.

Determino que a Secretaria de Vara Única translade-se cópias dos 

comprovantes do cumprimento do acordo realizado entre as partes nos 

autos de código nº. 75810.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-54.2012.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GF CORPORATION INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010044-54.2012.8.11.0093 REQUERENTE: SILVA & LIEBICH LTDA - ME 

REQUERIDO: GF CORPORATION INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS 

EIRELI - EPP Vistos. Verifica-se que a parte autora apresentou pedido de 

desistência da ação por falta de interesse processual. Assim, ante o 

disposto no Enunciado 90 do FONAJE, HOMOLOGO o pedido de 

desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124987 Nr: 2822-48.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE-mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailor Eligier Avancini, Janete Ferreira de 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Intimação da parte ré para apresentar as alegações finais no prazo de 

Lei.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85365 Nr: 1321-69.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao da Costa Danassao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz para manifestar-se 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 153/158, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 3144-20.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transporte Rodovel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terrapar Construtora e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Maria de Noronha - 

OAB:11371/MT, ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - 

OAB:8.742/OAB-MT, Daniel Zampieri Barion - OAB:7519/MT, Fabíola 

Càssia de Noronha Sampaio - OAB:OAB/MT 4.997, LUCAS DE 

VECCHI SEVIERO - OAB:22895/O, Marcos Vinicius N. Ramalho - 

OAB:169590

 Certifico que decorreu o prazo das partes requeridas não se 

manifestaram sobre o pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 3144-20.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transporte Rodovel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terrapar Construtora e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Maria de Noronha - 

OAB:11371/MT, ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - 

OAB:8.742/OAB-MT, Daniel Zampieri Barion - OAB:7519/MT, Fabíola 

Càssia de Noronha Sampaio - OAB:OAB/MT 4.997, LUCAS DE 

VECCHI SEVIERO - OAB:22895/O, Marcos Vinicius N. Ramalho - 

OAB:169590

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96471 Nr: 3140-70.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETH DOS SANTOS - ME (O PONTO DOS 

AMIGOS), Luzineth dos Santos Pereira, ADEMIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Marcus Augusto Giraldi Macedo - 

OAB:13.563 OAB/MT

 Intimação do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva da sentença de fl. 

84, bem como para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de 

fls. 85/94 interposto pelas partes requeridas, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98694 Nr: 678-09.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Soboleski da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz para para 

apresentar, caso queira, impugnação à contestação de fls. 31/44 no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-35.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI SANTOS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado (a), para 

manifestar-se em relação ao id 28297516, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2922 Nr: 28-82.1997.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CÉSAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessé Candini - 

OAB:8036/MT, Marcelo Valadares Lopes Rocha Maciel - Defensor 

Público/MT - OAB:Mat. 100350

 Autos n° 28-82.1997.811.0036 (2922)

Ação Criminal

Despacho.

Vistos, etc.

ABRA-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

sobre o teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça de fls. 528/542.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga– MT, 22/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60964 Nr: 2668-23.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes de Souza Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA 

PINHEIRO, Cpf: 28448286120, Filiação: Idalina Pinheiro de Matos e Filo 

Gomes de Souza Pinheiro, data de nascimento: 08/10/1964, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, convivente, serviços gerais/lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, 

no prazo legal, contando do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias do 

edital, nos termos estabelecidos pelo inciso VI, §1º e §2º do art. 392, do 

Código de Processo Penal..

Sentença: Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, 

para CONDENAR o Acusado SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA PINHEIRO, 

brasileiro, solteiro, nascido aos 08/09/1964, em Guiratinga-MT, filho de Filó 

Gomes de Souza Pinheiro e Idalina Pinheiro de Matos, portador do CPF nº 

284.482.861-20, residente e domiciliado na Av. Bahia, nº 945, Bairro 

Areão, Guiratinga-MT, como incurso na pena do art. 129, §9º do Código 

Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.Em observância às diretrizes dos 

arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar a pena:2)DA DOSAGEM DA 

PENA.PRIMEIRA FASE – PENA-BASEO Código Penal atribui para o crime de 

lesão corporal qualificada pela violência doméstica a pena de DETENÇÃO, 

de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

CULPABILIDADE, a conduta do Acusado não foge a normalidade do tipo. 

Resta constatado que o réu não possui maus ANTECEDENTES, conforme 

observa-se da certidão juntada aos autos à fl. 01. Em relação à CONDUTA 

SOCIAL não há nenhuma prova juntada pelo Ministério Público que 

demonstre a inadequação do comportamento do réu perante a sua família 

e a sociedade. Da mesma forma não há nada de concreto demonstrado 

nos autos que desabone a PERSONALIDADE do réu. Não houve 

CIRCUNSTÂNCIAS anormais na prática do crime em comento que mereça 

aplicação desfavorável nesta fase. Quanto aos MOTIVOS do crime não 

lhe afetam.Em análise das provas juntadas aos autos o fato praticado não 

causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que as atitudes da vítima 

nada contribuíram para a concretização do crime. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 03 

(três) meses de DETENÇÃO.SEGUNDA FASE – PENA 

PROVISÓRIA:Inexistem circunstâncias agravantes. RECONHEÇO a 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, alínea “d” do Código 

Penal), entretanto, tendo em vista que a pena base está no mínimo legal 

deixo de aplicar a atenuante uma vez que a pena não pode ser fixada 

aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.Assim, a PENA 

PROVISÓRIA continua em 03 (três) meses de DETENÇÃO.TERCEIRA FASE 

– PENA DEFINITIVA:Inexistem causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas. Assim, após considerar todas as circunstâncias 

cabíveis, fixo a PENA-DEFINITIVA para o crime em 03 (três) meses de 

DETENÇÃO.3)DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA:Compulsando os autos, verifica-se que o acusado ficou preso 

preventivamente desde o dia 22/10/2018 até a data de 26/03/2019, 

totalizando o tempo que esteve preso em 156 (cento e cinquenta e seis) 

dias. Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA 

DEFINITIVA aplicada ao acusado, para que ATINJA o patamar ZERO. 4) 

DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.DEIXO de CONDENAR o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Por fim, CONCEDO 

ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.O 

condenado deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos do 

art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) 

LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) Devido ao fato de não ter resultado saldo 

positivo da pena restritiva de liberdade, após a realização da detração 

penal, NÃO HÁ NECESSIDADE de expedir as guias de execução penal, 

visto que o réu já cumpriu a pena lhe imposta nesta sentença, devido o 

tempo em que ficou preso preventivamente;e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 09/07/2019.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 22 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32792 Nr: 1307-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Ribeiro da Silva, Odete Lourenço Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cesar Ribeiro, Simone Neumann Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Marina 

Costa e Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Junior - 

OAB:3.284-B, Tailor Henrique de Souza - OAB:OAB/MT21.916

 Autos n. 1307-44.2013.811.0036 (32792)Ação de DivisãoDecisão.Vistos, 

etc.2) DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA.DEFIRO o pedido de 

produção de prova testemunhal requerido às fls. 201/202.Assim, ao 

considerar que nesta primeira fase, características das ações de 

divisões, versam-se somente sobre questões processuais, FIXO como 

pontos controvertidos: a) se existe algum fator impeditivo da divisão 

(contrato) e b) se pela natureza ou destino do imóvel, não se demonstra 

viável a divisão.Logo, com fundamento no princípio do contraditório, da 

ampla defesa e da paridade de armas, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução 

para o dia 14/04/2020, às 14h00min (MT).Assim, INTIMEM-SE as partes a 

fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu depoimento, 

CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA 

PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme 

estabelece o artigo 385, § 1º, do CPC. Oportunamente, INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. 

Ressalte-se que as partes e seus causídicos deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal, ficando ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas, por eles arroladas, quanto ao dia, da hora e do 

local da audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do CPC 

ou comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do 

art. 455, §2º doCPC.A inércia na realização da intimação das testemunhas 

pelo advogado da parte ou a ausência delas na audiência designada de 

forma injustificada IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e 

PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do 

CPC).Cumpra-se. Intimem-seExpeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

22/01/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12387 Nr: 1243-44.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demilson Ferreira Vilela, Claudia Ferreira Vilela, KGV, 

KGV, KGV, Laura Beatriz Gomes da Mota Costa, NAVES HAMIDA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wanderley Balbino Vilela, Espólio de 

Valdite Ferreira de Souza Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ravanello - 

OAB:3291/MT

 Autos n. 1243-44.2007.811.0036 (12387)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos, etc.

1) Ante o alegado atendimento das recomendações e o parecer do 

Parquet (fl. 270), INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por meio de 

remessa dos autos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca dos documentos juntados pela inventariante às fls. 263/268.

2) Posteriormente, INTIME-SE os herdeiros, para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, manifestem-se sobre o plano de partilha apresentado às fls. 

271/299.

3) Após cumpridas as diligências, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM 

os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-57.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEREIRA COLOGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA VARA ÚNICA DE ITAÚBA Av. Tancredo Neves, S/N, CENTRO, 

ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 Processo n. 1000387-57.2019.8.11.0096 C 

E R T I D Ã O Nos termos da Legislação e do Provimento n.º 41/2016, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados das 

partes, acerca do agendamento da perícia médica para o dia 24 DE 

JANEIRO DE 2020, ÀS 14h00min, a ser realizada pela médica perita 

nomeada, a Dra. Eliana Kawaguti, CRM/MT 3025, nas dependências do 

Edifício do Fórum da Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, 

s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte pericianda 

deverá comparecer a referida perícia munido de laudos médicos e demais 

documentos que se fizerem necessários. ITAÚBA, 23 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA 

OLIVEIRA 23/01/2020 11:12:32

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000722-76.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000722-76.2019.8.11.0096. AUTOR(A): ELIENE DA 

SILVA RÉU: JEAN DA COSTA RODRIGUES Vistos, etc. 1) Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. 2) Tendo em vista a natureza da demanda PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 3) DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, podendo 

ser revogado a qualquer tempo. 4) Ante o interesse de incapaz, nos 

termos do art. 178, inciso II, ABRA-SE vista ao presentante do Ministério 

Público. 5) Ademais, comprovado o estado de filiação, FIXO alimentos 

provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, uma vez que não há informações dos rendimentos do 

requerido, a serem pagos a partir da citação, a ser depositado na conta 

indicada pela requerente, sendo que poderá ser modificado a qualquer 

tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade. 6) Ademais, analisando os autos entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 07) Assim, 

DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 02 de abril de 2020, às 

10h00min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo. 08) CITE-SE o 

requerido para comparecer à audiência designada, com as cautelas 

descritas no art. 695 e parágrafos seguintes, do Código de Processo Civil. 

09) Nos termos do art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. 10) 

Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já o requerido citado para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, 

do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo 

em secretaria. 11) CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC. 12) Apresentada contestação, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria e INTIME-SE a parte requerente para impugná-la. A seguir, 

oportunamente, DIGAM as partes, em 05 dias, se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. 13) Após tudo cumprido, 

FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000513-10.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO (REU)

AGNEU BONICONTRO (REU)

 

Processo n. 1000513-10.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.209 e 1.207, todos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, para comparecer à Audiência 

de Conciliação designada para o dia 22 de abril de 2020, às 15:00horas, 

que será realizada na Sala de Audiências da Comarca de Itaúba-MT, 

consigno que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. Bem 

como sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação e Intimação o qual seja cumprido pela Central de 

Mandado de Sinop-MT, devendo para tanto ser observados disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, bem como da Portaria CGJ nº 142, de 08 de 

novembro de 2019, a qual estabelece em seu Art. 3º que a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento, juntando aos autos 

comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se 

que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. ITAÚBA, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE 

ANHAIA OLIVEIRA 23/01/2020 12:47:52

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000342-53.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. MARTINS JUNIOR LOCACAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ROBERTO MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000342-53.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.209 e 1.207, todos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Busca e apreensão e Citação o qual 

cumprido pela Central de Mandado de Itaúba-MT, devendo para tanto ser 
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observados disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se 

que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. ITAÚBA, 23 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE 

ANHAIA OLIVEIRA 23/01/2020 13:07:54

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2323-71.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Impulsiono os presentes, para intimação da requerente, por meio de seu 

advogado constituído para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação à contestação apresentada pelo requerido, 

consoante a r. decisão a seguir parcialmente transcrita: (...) "5) Ademais, 

tendo em vista que o processo continuará em relação à partilha de bens e 

alimentos e tendo em vista os documentos de ref. 33, 34 e 35 e a 

contestação de ref. 32, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da sobredita 

defesa e, caso tempestiva INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, 

em 15 dias.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34702 Nr: 99-20.2005.811.0096

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON ANTONIO ASTRISSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTROGILDA NARCISO ASTRISSI - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:MT-5424B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELINGTON 

PEREIRA DA COSTA, para devolução dos autos nº 99-20.2005.811.0096, 

Protocolo 34702, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47646 Nr: 618-82.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERR PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

FONTES DE ENERGIA LTDA, CARLOS ALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco Andre Honda Flores - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, retirar no balcão 

desta Secretaria da Vara Única o edital de citação dos executados e 

promover a devida publicação em Diário Oficial e jornais de grande 

circulação, devendo comprovar nos autos as publicações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89366 Nr: 1208-15.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Diego Pereira Longhi - OAB:27.344/PA, Rafael 

Nepomuceno de Assis - OAB:12.093-B/MT

 Impulsiono os presentes autos, no sentido de intimar o autor dos fatos, 

por meio de seus advogados, acerca do teor da r. decisão a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Considerando o teor da cota ministerial de fl. 37, 

INTIME-SE o autor do fato para que, no prazo de 05 (cinco)d ias, junte ao 

feito comprovante do cumprimento da obrigação assumida consistente na 

doação do balcão de cozinha à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de 

Itaúba/MT."

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43616 Nr: 704-90.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS, AAG, ASDA, LVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Geovanna Karolynne Rodrigues de Oliveira - 

OAB:25.453 MT

 Tendo em vista Petição da Advogada Dr. GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB: 25.453 MT, a qual solicitava correção de 

valores de URH, informo que referente à expedição da CERTIDÃO DE 

CRÉDITO, Ref. 140, não merece correção, considerando que foi 

preenchida corretamente com os dados informados no andamento Ref. 

131, no qual o Juiz da Comarca determinou que a Advogada deverá 

receber 1 + 1/2 URH ou R$ 1.392,76 (Um mil e trezentos e noventa e dois 

reais e setenta e seis centavos) relativo a honorários advocatícios, o que 

foi acertadamente inserido na Certidão, que posteriormente será 

executada, mediante solicitação da própria advogada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9470 Nr: 308-94.2008.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Magalhães, Genésio Laurindo de 

Souza, José Roberto dos Santos Joaquim, Janubio Barros de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON MAGRO - 

OAB:7316-B/MS, Eduardo Silvério - OAB:3404-A/MT, Júlio césar dos 

Santos - OAB:12514/MS, Marli Batista Rodrigues - OAB:4742/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚLIO CÉSAR DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 308-94.2008.811.0027, Protocolo 

9470, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47553 Nr: 164-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Certifico que o Defesor Dativo foi intimado via DJE, para apresentar os 

memoriais finais no dia 09/10/2019, conforme se vê em ref. 161, contudo, 
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deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46514 Nr: 2299-30.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AGROFLORESTAL LTDA ME, IVONISE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

 CONSIDERANDO o inteiro da missiva de ref.: 40 dos autos, IMPULSIONO 

os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte exequente, através de seus advogados, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste nos autos, requerendo o 

que entender pertinente.

Jauru, 22 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-59.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000429-59.2019.8.11.0047. AUTOR(A): RAIMUNDO 

RODRIGUES DE AQUINO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

AMPARO ASSISTÊNCIAL AO DEFICIENTE – LOAS, proposta por 

RAIMUNDO RODRIGUES DE AQUINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. Esse Juízo, no ID 

21908097, recebendo a inicial, determinou a citação da autarquia 

demandada. Citado, o INSS aportou contestação ao ID 22234379. Instada a 

manifestar, a parte autora acostou impugnação à contestação ao ID 

24040490. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. DA 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A natureza da demanda exige a 

realização de perícia médica, por isso, nomeio o Dr. JEFFERSON THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, com 

endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres/MT, CEP: 

78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, o qual deverá cumprir 

o encargo que lhe foi atribuído independentemente de termo de 

compromisso. Intimem-se as partes para, na forma do art. 465, §1º, do 

CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a 

autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do 

CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem 

como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a data 

em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal. Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da 

data, horário e local, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute 

importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). Realizada a perícia, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Ainda, 

DETERMINO a realização de laudo sócio-econômico, a ser realizado pela 

equipe credenciada pelo Tribunal de Justiça. Devendo ser intimado o 

profissional para designação da data do estudo e apresentação do laudo 

em 20 (vinte) dias. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) Qual a renda 

mensal per capita da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja 

superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição de 

miserabilidade do (a) periciando (a), expressa na situação de carência de 

recursos para subsistência? Devem ser respondidos, além dos quesitos 

do estudo socioeconômico do Juízo, acima referidos, os quesitos 

apresentados pelo INSS no ID 22234379. Com a juntada dos laudos acima 

referidos, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestarem. DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nesse mesmo ato, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de ABRIL de 

2020, às 16h00min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de 3 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru – MT, 22 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE ELIZIARIO DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000456-42.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARLETE 

ELIZIARIO DA SILVA MIRANDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Auxílio Doença 

c/c Aposentadoria por Invalidez proposto por MARLETE ELIZIÁRIO SILVA 

DE MIRANDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a 

realização de perícia médica, por isso, nomeio o Dr. JEFFERSON THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, com 

endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres/MT, CEP: 

78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, o qual deverá cumprir 

o encargo que lhe foi atribuído independentemente de termo de 

compromisso. Intimem-se as partes para, na forma do art. 465, §1º, do 

CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a 

autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do 

CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem 

como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a data 

em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas 
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partes (IDs 21473835 – págs. 9/10 e 25440350). Agendada a data da 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a). Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA Nesse mesmo ato, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de ABRIL de 2020, às 17h30min. Fixo o prazo 

comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 3 (três) para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as 

regras do artigo 455 do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em 

outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato, na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 21 

de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-33.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000670-33.2019.8.11.0047. AUTOR(A): ELADIO 

DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez proposto por ELÁDIO DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A 

natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por isso, 

nomeio o Dr. JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico 

inscrito no CRM-MT n. 9286, com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, 

Vila Mariana, Cáceres/MT, CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 

996841516, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas partes 

(IDs 24183163 – págs. 8/9 e 25709413). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA Nesse mesmo ato, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de ABRIL de 2020, às 17h00min. Fixo o prazo 

comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 3 (três) para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as 

regras do artigo 455 do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em 

outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato, na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 22 

de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000799-38.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. C. A. (REQUERENTE)

MARIANGELA DELLA CHIESA (REQUERENTE)

A. C. D. C. A. (REQUERENTE)

G. T. D. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

MARIANGELA DELLA CHIESA OAB - 798.032.021-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000799-38.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

MARIANGELA DELLA CHIESA, M. C. D. C. A., G. T. D. C. A., A. C. D. C. A. 

REPRESENTANTE: MARIANGELA DELLA CHIESA Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE ASSENTO DE 

NASCIMENTO proposto por MARIANGELA DELLA CHIESA ALBÉFARO, 

MARIA CLARA DELLA CHIESA ALBÉFARO, GIULIA TERESA DELLA 

CHIESA ALBÉFARO e ANNA CAROLINA DELLA CHIESA ALBÉFARO. 

Partes qualificadas no feito. Postulam, em síntese, a retificação dos 

registros de nascimento de MARIA CLARA DELLA CHIESA ALBÉFARO, 

GIULIA TERESA DELLA CHIESA ALBÉFARO e ANNA CAROLINA DELLA 

CHIESA ALBÉFARO, para que constem a naturalidade e nacionalidade de 

MARIANGELA DELLA CHIESA ALBÉFARO, genitora, pois natural de 

Varese, Itália. Este Juízo, no ID 27047815, determinou a emenda à inicial, 

para a devida regularização polo ativo da demanda, com a inclusão das 

menores, na forma do art. 18 do CPC. Emenda realizada no ID 27258743. 

Inicial recebida no ID 27286245. Instado à manifestar, a Presentante do 

Ministério Público, no ID 27666221, opinou favoravelmente à retificação da 

nacionalidade e naturalidade da genitora no registro de nascimento das 

filhas. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Consoante o ligeiramente delineado, pretende-se a retificação do 

assento de nascimento de MARIA CLARA DELLA CHIESA ALBÉFARO, 

GIULIA TERESA DELLA CHIESA ALBÉFARO e ANNA CAROLINA DELLA 

CHIESA ALBÉFARO, para que constem a naturalidade e nacionalidade da 

genitora, Sra. MARIANGELA DELLA CHIESA ALBÉFARO, natural de 

Varese, Itália. Pois bem. Cuidando-se de pedido de retificação de registro 

civil, dispõe o art. 109 da Lei nº 6.015/73: Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. § 1° Se 

qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o 

Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e 

ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do 

Ministério Público, decidirá em cinco dias. § 2° Se não houver impugnação 

ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias. § 

3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os 

efeitos. § 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça 

mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, 

indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser 

retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo 

assentamento. § 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o 
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mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o 

cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á. § 6º 

As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações 

necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que 

ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do 

assento, com as remissões à margem do registro original. (Grifo nosso). 

Da análise do carreado aos autos, possível depreender que MARIANGELA 

DELLA CHIESA ALBÉFARO possui nacionalidade italiana, sendo natural da 

cidade de Varese (ID 26478790 e 26480595). De igual modo, verifica-se 

constar no registro de nascimento das filhas, MARIA CLARA DELLA 

CHIESA ALBÉFARO, GIULIA TERESA DELLA CHIESA ALBÉFARO e ANNA 

CAROLINA DELLA CHIESA ALBÉFARO, que a genitora é natural de 

município não informado (ID 26480600). Destarte, o pleiteado pelas 

requerentes constitui motivo suficiente para a autorização da retificação 

do registro civil de nascimento, mormente porque inexiste qualquer indício 

de que a alteração requerida possa representar prejuízo a terceiro. Nesse 

sentir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO CIVIL. NASCIMENTO. 

DATA. EQUÍVOCO. RETIFICAÇÃO. LEI 6015/73, ART. 109. FATO 

CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. PROVA. COERÊNCIA. CERTIDÃO DE 

BATISMO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 

RECURSO. IMPROVIMENTO. I - A retificação do registro de nascimento 

pressupõe a produção de prova do erro imputado ao documento público, 

capaz de desconstituir a presunção juris tantum de veracidade que milita 

em benefício das informações que constam do mesmo. II – Admite-se a 

prova testemunhal ou documental, para evidenciar o erro registrário, 

sendo hábil a dirimir a controvérsia a certidão de batismo, conforme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos. III Evidenciado que o 

ano de nascimento constante dos assentos de casamento e de 

nascimento da parte autora, não está correto, impõe-se o desprovimento 

do apelo e a manutenção da sentença de procedência. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-BA - APL: 00013261020148050189, Relator: Heloísa 

Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/08/2018) (Grifo nosso). Desta feita, a procedência do pedido de 

retificação do registro civil de nascimento de MARIA CLARA DELLA 

CHIESA ALBÉFARO, GIULIA TERESA DELLA CHIESA ALBÉFARO e ANNA 

CAROLINA DELLA CHIESA ALBÉFARO é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inaugural e, por 

conseguinte, nos termo do art. 109, §4º, da Lei 6.015/73, determino a 

retificação do assento de nascimento de MARIA CLARA DELLA CHIESA 

ALBÉFARO, GIULIA TERESA DELLA CHIESA ALBÉFARO e ANNA 

CAROLINA DELLA CHIESA ALBÉFARO, para que neles constem a correta 

nacionalidade e naturalidade de sua genitora, Sra. MARIANGELA DELLA 

CHIESA ALBÉFARO, ou seja: (a) NACIONALIDADE: ITALIANA; e a (b) 

NATURALIDADE: VARESE. Custas processuais a cargo da parte autora. 

EXPEÇA-SE o competente mandado ao Cartório do 1º Ofício de Registro 

Civil da Comarca de Rio Branco/AC (ID 26478788), para que proceda com 

a retificação na certidão de nascimento de MARIA CLARA DELLA CHIESA 

ALBÉFARO, GIULIA TERESA DELLA CHIESA ALBÉFARO e ANNA 

CAROLINA DELLA CHIESA ALBÉFARO. Ciência ao Ministério Público. 

P.R.I.C. Cumpridas as diligências, certifique-se nos autos, e após, 

ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas e anotações. Jauru – MT, 23 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000024-86.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VINICIUS DE LANA VITRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000024-86.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

OTAVIO VINICIUS DE LANA VITRIO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

alvará de autorização judicial para realização da festividade denominada 

“MEGA VIOLADA 2020”, formulado por OTAVIO VINICIUS DE LANA 

VÍTRIO. Parte qualificada no feito. Narra o requerente que o evento será 

realizado nas dependências da APAE-Jauru, no dia 25/01/2020, com início 

às 21h e encerramento às 5h do dia seguinte. Sustenta que serão 

adotadas todas as medidas necessárias tendentes a fiscalizar a entrada e 

permanência de menores no evento, bem como para que não sejam 

fornecidas bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos de idade. 

Juntou as cópias dos ofícios expedidos para informar a realização do 

evento e dos alvarás já obtidos. Instado a manifestar, o d. Presentante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à concessão de alvará judicial, 

desde que observada a Portaria nº 08/2016/GAB/JAURU e seja acostado 

aos autos o comprovante de comunicação do evento festivo ao Corpo de 

Bombeiros, assim como a autorização do Corpo de Bombeiros e o relatório 

do Conselho Tutelar. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Esclareça-se que o alvará em questão destina-se 

única e exclusivamente a regular o acesso de crianças e adolescentes ao 

evento, sendo estranhas à pretensão e à competência do Juízo questões 

outras não vinculadas ao interesse dos menores. Nessa senda, tem-se 

que a pretensão é tratada pela Portaria n. 08/2016-DF, que regula, dentre 

outras questões afetas à infância e adolescência, o acesso e 

permanência de menores em eventos festivos, com e sem controle de 

acesso ao público. O acesso de crianças e adolescentes a eventos 

festivos em espaços com controle de acesso ao público está regulado no 

Capítulo III, da Portaria supra mencionada, nos seguintes termos: Art. 5º O 

acesso e a permanência de crianças e adolescentes em shows, eventos 

festivos, apresentações artísticas, carnaval, realizados em locais públicos 

ou particulares, com controle de acesso ao público, com ou sem a 

cobrança de ingressos, fica disciplinada da seguinte forma: I - Criança 

(até 12 anos incompletos) e Adolescente (entre 12 a 14 anos 

incompletos): a) só é permitido o acesso se acompanhados de um ou 

ambos os pais ou responsável legal (art. 75, parágrafo único, do ECA). II – 

Adolescente (entre 14 e 16 anos incompletos): a) acompanhado de um 

dos pais ou do responsável, poderá permanecer por tempo indeterminado; 

b) acompanhado por parente ou acompanhante, poderá permanecer até 

às 22h. IV - Adolescente (acima de 16 anos): a) acompanhado de um dos 

pais ou do responsável, poderá permanecer por tempo indeterminado; b) 

acompanhado por parente ou acompanhante, poderá permanecer até às 

24h. Parágrafo único. É proibida a presença de crianças e adolescentes 

nos locais mencionados neste artigo, mesmo estando em companhia dos 

pais ou responsável legal, quando, em razão do avançado horário, da 

natureza da apresentação, do tipo de público presente, possa atentar 

contra sua boa formação psicológica e moral. Art. 6º O responsável pela 

organização dos eventos festivos deverá: I – manter efetivo controle de 

entrada dos frequentadores, coibindo a entrada e permanência de 

adolescentes fora dos horários permitidos; II – exigir a apresentação de 

documentação para comprovação da idade e parentesco. Art. 7º Os 

responsáveis pela organização dos eventos, bem como os pais e 

responsável legal, em caso de descumprimento das regras fixadas neste 

capítulo, estarão sujeitos à pena de multa de três a vinte salários mínimos, 

duplicação da multa e fechamento do estabelecimento, em caso de 

reincidência (arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Art. 8º. É permitida a realização de qualquer dos eventos mencionados no 

Capítulo III desta Portaria, dirigido exclusivamente ao público adolescente 

(matinês), em faixa de idade entre 14 anos e 18 anos incompletos, com 

duração até às 24h, em cujo ambiente não será exigida a presença dos 

pais, responsável, parente ou acompanhante do adolescente, cabendo 

aos organizadores zelar para que não ocorra qualquer tipo de violação 

aos direitos assegurados aos adolescentes, com a adoção de medidas 

visando resguardar a integridade e segurança dos adolescentes. § 1º Nos 

eventos de que trata o caput deste artigo, é proibida a venda, distribuição 

ou consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, narguiles e quaisquer outros 

produtos que possam causar dependência física ou psíquica, bem como a 

exibição de qualquer material com conteúdo inapropriado para a faixa 

etária do público presente. § 2º A realização de eventos dessa natureza 

dependerá da obtenção de alvará judicial específico, na forma do art. 9º 

desta Portaria. Pois bem, o cenário normativo acima deve ser analisado 

segundo as condições do evento em questão. Com efeito, trata-se de 

festividade denominada “MEGA VIOLADA 2020”, a ser realizada nas 

dependências da APAE-Jauru, nesta urbe. É de se presumir, pois, o 

caráter festivo do evento, que atrairá a frequência da sociedade de 

Jauru-MT, de modo que o comparecimento de crianças e adolescentes 

deverá ocorrer na companhia dos pais ou responsáveis. É dizer, além da 

fiscalização dos promotores do evento, bem como do Conselho Tutelar e 

da Polícia Militar, por certo que os próprios frequentadores dos eventos 

estarão atentos às vedações existentes com relação a crianças e 

adolescentes. Destarte, entendo que ao acesso de menores ao evento em 

questão DEVE seguir as regras gerais estabelecidas na Portaria n. 

08/2016-DF, com as seguintes adequações, em atenção às 
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particularidades do caso concreto: a) Observância das leis de Posturas 

Municipais no que pertine ao volume do Som; b) Implementação de 

condições de higiene propícia à realização do evento com disponibilização 

de banheiros públicos, inclusive com acessibilidade, os quais deverão ser 

mantidos limpos e próprios para o uso durante todo o período em que o 

evento será realizado; c) Juntada a posteriori do relatório do Conselho 

Tutelar acerca da participação de menores no evento; d) A disposição, 

pela equipe organizadora, de pessoas em número suficiente para 

fiscalizar e entrada e permanência de crianças e adolescentes ao longo 

do evento; e) Ressalta-se que é expressamente proibida a venda de 

bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, bem como a venda ou 

fornecimento de quaisquer substâncias que causem dependência física 

ou psíquica, responsabilizando-se, os organizadores, pela fiscalização. 

DEVERÁ a Comissão Organizadora observar fielmente, quanto ao mais, o 

estabelecido na Portaria n. 08/2016-DF deste Juízo. DELIBERAÇÕES 

FINAIS. Por todo o exposto, em consonância a manifestação do parquet, 

DEFIRO O ALVARÁ JUDICIAL, para participação de menores no evento 

“MEGA VIOLADA 2020”, CONDICIONADA à juntada do comprovante de 

comunicação do evento festivo ao Corpo de Bombeiros e sua respectiva 

autorização, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de sanções 

legais. DETERMINO ao requerente que atenda às determinações insertas 

no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90) e às seguintes 

regulamentações alinhavadas. Dê-se conhecimento desta autorização ao 

Conselho Tutelar, e às Polícias Civil e Militar, para que fiscalizem o seu 

cumprimento, devendo o primeiro apresentar relatório de seus trabalhos, 

inclusive relatando eventuais acontecimentos ilícitos envolvendo menores. 

Ciência ao Ministério Público, para que, no âmbito de suas funções 

institucionais, igualmente adote as providências que entender necessárias 

ao fiel cumprimento da presente autorização. Isento de custas e 

emolumentos, na forma do art. 141, §2º do ECA. Intimem-se. Decorrida a 

data do evento e juntado o relatório do Conselho Tutelar, se nada houver 

de irregular, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 23 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000090-03.2019.8.11.0047. REQUERENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA, WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. Passo a análise do mérito. Os pedidos autorais são improcedentes. 

Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR E 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta KATYA REGINA NOVAK DE MOURA e 

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA, em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando declaração de inexistência de débito e restituição 

do valor pago,e indenização por suposta manutenção indevida de 

protesto. A parte reclamante propôs a presente ação, requerendo 

indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida do 

protesto efetivado pelo reclamado. A autora afirma que estava em dívida 

com o Reclamado, sendo que este enviou o nome da parte autora para 

protesto, relata que a manutenção é indevida, pois em 14/12/2018 quitou 

suas obrigações, e que como garantia depositou o valor das custas, 

assim entende que é de responsabilidade do reclamado realizar a retirada 

do protesto. No mérito, o reclamado afirma que o protesto é devido, bem 

como informa que a responsabilidade pela retirada é da parte autora, 

ademais, a reclamante não solicitou a carta de anuência para proceder 

com a retirada. Pois bem. Incontroverso nos autos que o protesto lançado 

em nome da parte autora foi devido, posto que decorreu do 

inadimplemento de dívida. A responsabilidade pela baixa definitiva de um 

protesto é do DEVEDOR, haja vista, a efetivação da baixa de um protesto 

envolva determinados custos e obrigações. Sabe-se que os tabelionatos 

de protestos de títulos exigem taxas e emolumentos que necessariamente 

deverão ser quitados para que se proceda o cancelamento do registro de 

protesto, e o responsável pelo cancelamento deve também se 

responsabilizar pela quitação destes valores. O Artigo 26 da Lei 9.492/97 

dispõe que cabe a qualquer interessado o cancelamento do protesto: Art. 

26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O STJ tem 

firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do protesto 

nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida consiste em 

saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após o 

pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] Os precedentes sobre esse tema têm a seguinte 

ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. 

INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. BAIXA. RESPONSABILIDADE 

DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso 

especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível 

inovação recursal. Precedentes. 2. A responsabilidade pela baixa do 

protesto, quando regular, é do devedor, não havendo que se falar em 

obrigação não cumprida pela instituição financeira. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1383686/MT, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 28/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. 

OBRIGAÇÃO DE BAIXA. DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que, se o protesto ocorreu no exercício regular de 

direito, o credor não está obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 

09/06/2014). Ambos os precedentes estão embasados em outros julgados 

do STJ, seguindo-se, em síntese, a tese de que, se o protesto foi 

regularmente efetuado, a responsabilidade/interesse, no tocante ao seu 

cancelamento, é do devedor. No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. A 

carta de anuência deve ser solicitada ao credor e levada ao cartório para 

baixa, a autora não comprovou a solicitação, ou negativa do reclamado em 

fornecer a carta de anuência, apenas apresentou um comprovante de 

transferência bancaria datado em 21/12/2018, mas sem especificar se 

solicitou a acarta de anuência, ou se foi realizado acordo no sentido de 

transferir a responsabilidade da baixa para o credor, nesse sentido, 

verbis: INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA 

AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de 

inscrição decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por 

parte do arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é 

informação de domínio público e a autora tinha ciência deste protesto 

(fl.04). Incumbia a autora o dever de realizar a baixa do protesto no 

tabelionato após o adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de 

anuência (fl. 15), para que houvesse a comunicação aos órgãos de 

proteção ao crédito e exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 612 de 743



manutenção no rol de inadimplentes decorrente de omissão da própria 

devedora, que deu causa ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). 

Destaquei. No caso em apreço, a parte reclamante não logrou êxito em 

comprovar a falha na prestação do serviço do reclamado, ônus que lhe 

incumbia. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência 

da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em 

demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite 

a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória, haja vista que o devedor não comprovou a tentativa de 

conseguir a carta de anuência e a baixa no Tabelionato. Quanto ao pedido 

de restituição do indébito, este não prospera, vez que, não consta o 

pagamento em duplicidade da CDA n.º 2017381325, tendo ocorrido por 

equívoco, duplo protesto, contudo, sem custo para a autora. Desse modo, 

considerando que não houve prova da solicitação da carta de anuência, 

bem como, ausentes comprovante de pagamento em duplicidade, à medida 

que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-78.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DE OLIVEIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000725-78.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

ARLETE DE OLIVEIRA FRANCO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Recebo 

a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do 

mesmo diploma legal. 2. Ademais, trata-se de pedido liminar no qual a parte 

requerente pleiteia a suspensão dos descontos realizados indevidamente 

pelo requerido na folha de pagamento da parte requerente (Consignado 

BMG e Cartão BMG), sob pena de multa diária. Alega a parte requerente 

que ao realizar o saque de sua aposentadoria, o valor estava inferior ao 

comum, porém a mesma não se preocupou já que havia realizado alguns 

empréstimos com bancos em períodos anteriores. Aduz ainda, que ao 

acessar o sistema de holerite do governo verificou que a existência de 

empréstimo e débitos (cartão de crédito) não utilizados pela parte 

requerente. Afirma ainda, que procedeu a notificação da parte requerida 

para que a mesma fornecesse o contrato que originou as cobranças, e ela 

se manteve inerte. Relata ainda, que a parte autora não fez nenhum 

empréstimo, tampouco assinou contrato para a obtenção do referido 

empréstimo e, sequer recebeu o valor correspondente ao empréstimo. 

Desta forma, requer liminarmente a suspenção de todos os descontos 

realizados referente à parcela do Consignado BMG e do Cartão BMG, 

aplicando multa diária pelo descumprimento da liminar. Ao analisar os 

argumentos expendidos na petição inicial, em conjunto com os 

documentos que a instruem, depreende-se pelo deferimento dos pedidos 

formulados em sede antecipatória. Foi o breve resumo. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 3. No caso dos autos, restam plenamente comprovados os 

requisitos legais para uma tutela acautelatória, quais sejam, o periculum in 

mora e o fumus boni juris. A fumaça do bom direito se consubstancia nos 

seguintes fatos. A uma, escora no Código de Defesa do Consumidor, em 

que, entre outras disposições, no seu artigo 6.º, inciso VIII, está disposto 

que ao consumidor deve-se resguardar a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. A duas, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor restam 

configuradas, porquanto se extrai dos documentos juntados aos autos a 

cobrança de prestações de empréstimo não contratado pela parte autora. 

Ademais, o dinheiro existente em conta corrente e/ou poupança não é da 

instituição bancária, mas sim de propriedade do correntista, do 

consumidor, sendo que o banco, em princípio, não poderá efetuar nenhum 

débito, desconto, bloqueio ou caução, sob pena de infringência, dentre 

outros dispositivos legais, dos artigos 5º inciso XXXII, da Constituição 

Federal, e 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor. 

Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, já 

que a parte autora está sendo privada de significativa parcela de seu 

salário/aposentadoria, o que poderá ensejar prejuízo de ordem material e 

emocional, uma vez que ao consumidor cabe eleger, nos momentos de 

dificuldades, as prioridades na utilização de seu dinheiro. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente, é medida que se impõe. 4. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim 

de DECRETAR a suspensão dos descontos realizados indevidamente pelo 

requerido na folha de pagamento da parte requerente, com relação ao 

Consignado BMG e o Cartão BMG, sob pena de multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), ex vi do artigo 537, § 4º do NCPC, expeça-se o 

necessário para tanto. 5. Outrossim é dever do magistrado promover os 

meios necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. 

nº 242.322-SP). Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios 

alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as 

ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de 

conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635). 6. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide 

pelas próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 

19/02/2020, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 

334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) 

Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 7. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. 8. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos do §1º, do 

art. 98, do Código de Processo Civil. 9. Intime-se a parte autora por meio 

de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, §3, do CPC). 10. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53836 Nr: 2127-17.2019.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE OLIVEIRA, WAGNER ALVES 

LOPES, ELIANE CRISTINA LOPES, RODOLFO DA CRUZ ROSA, FERNANDA 
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LOPES PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - OAB:000001

 Vistos.

1. Diante de ofício juntado em Ref:10, devolva-se, com os cumprimentos 

deste juízo, com as baixas e anotações de estilo.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53841 Nr: 2131-54.2019.811.0048

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESCLEY MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMEDINA MARTINS DE SOUZA - 

OAB:27295-0, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - OAB:19607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA (COLETA DE 

MATERIAL GRÁFICO DE PRÓPRIO PUNHO) do menor (vítima) WESLEY 

MARQUES SILVA, para o dia 04/02/2020, às 15:00 horas, a ser realizada 

na gerência de Criminalística de Rondonópolis-MT/POLITEC, com o fito de 

se apresentar à Perita Oficial Criminal (Tatiana de Sousa Guasti Orlato) no 

endereço situado à Rua Francisco Goulat, 1120, Vila Goulat, MUNIDO DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS os(a) advogado(a) ficam ciente as partes para 

que compareçam no dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito, sendo que o não comparecimento na perícia agendada 

demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no prosseguimento da ação. 

Fica a parte Ré intimada por intermédio de seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3498 Nr: 576-27.2004.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA NOGUEIRA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

anteriormente prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11051 Nr: 700-97.2010.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, ESPÓLIO DE 

DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ROBERTO 

CARMINATTI COELHO - OAB:13586/MT, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT, SIDNEI DAL MORO - OAB:8607/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80092 Nr: 368-29.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONE ARAUJO DE SOUZA, WILLIAN 

ARRUDA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA LIANDRA BORIN 

NAVARRO - OAB:25355/O

 Autos n. 368-29.2019.811.0109 (Código n° 80092)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réu: MARCIONE ARAÚJO DE SOUZA e WILLIAN ARRUDA PIRES.

Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada encontra-se de licença médica, 

visando à readequação da pauta, redesigno a audiência designada nestes 

autos para a data de 12 de fevereiro de 2020 às 08h30min.

2. Em atendimento ao Ofício 0033/2020/DIR encaminhado pela Penitenciária 

Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requerendo que as audiências 

dos réus presos sejam realizadas por videoconferência, tendo em vista as 

notórias dificuldades de deslocamento e escolta, em razão da escassez 

de recursos materiais e humanos, sobretudo visando otimizar a utilização 

dos recursos públicos e em homenagem aos princípios da economia, 

celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que o 

acusado acompanhe a audiência de instrução por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

3. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

4. À secretaria para que providencie as intimações e demais 

comunicações necessárias.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 22 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 636-83.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira Maximo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Autos n. 636-83.2019.811.0109 (Código n° 80885)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réu: RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO.

Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada encontra-se de licença médica, 

visando à readequação da pauta, redesigno a audiência designada nestes 

autos para a data de 12 de fevereiro de 2020 às 10h00min.

2. Em atendimento ao Ofício 0033/2020/DIR encaminhado pela Penitenciária 

Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requerendo que as audiências 

dos réus presos sejam realizadas por videoconferência, tendo em vista as 

notórias dificuldades de deslocamento e escolta, em razão da escassez 
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de recursos materiais e humanos, sobretudo visando otimizar a utilização 

dos recursos públicos e em homenagem aos princípios da economia, 

celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que o 

acusado acompanhe a audiência de instrução por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

3. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

4. À secretaria para que providencie as intimações e demais 

comunicações necessárias.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 22 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 580-50.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 utos nº: 580-50.2019.811.0109 (Código nº: 80734)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Edgar Montalvão de Oliveira.

Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada encontra-se de licença médica, 

visando à readequação da pauta, redesigno a audiência designada nestes 

autos para a data de 12 de fevereiro de 2020 às 14h00min.

2. Em atendimento ao Ofício 0033/2020/DIR encaminhado pela Penitenciária 

Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requerendo que as audiências 

dos réus presos sejam realizadas por videoconferência, tendo em vista as 

notórias dificuldades de deslocamento e escolta, em razão da escassez 

de recursos materiais e humanos, sobretudo visando otimizar a utilização 

dos recursos públicos e em homenagem aos princípios da economia, 

celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que o 

acusado acompanhe a audiência de instrução por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

3. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

4. À secretaria para que providencie as intimações e demais 

comunicações necessárias.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 22 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81358 Nr: 920-91.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A

 Autos n. 920-91.2019.811.0109 (Código n° 81358)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réu: LUIZ CARLOS DE ASSIS.

Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada encontra-se de licença médica, 

visando à readequação da pauta, redesigno a audiência designada nestes 

autos para a data de 12 de fevereiro de 2020 às 11h00min.

2. Em atendimento ao Ofício 0033/2020/DIR encaminhado pela Penitenciária 

Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requerendo que as audiências 

dos réus presos sejam realizadas por videoconferência, tendo em vista as 

notórias dificuldades de deslocamento e escolta, em razão da escassez 

de recursos materiais e humanos, sobretudo visando otimizar a utilização 

dos recursos públicos e em homenagem aos princípios da economia, 

celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que o 

acusado acompanhe a audiência de instrução por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

3. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

4. À secretaria para que providencie as intimações e demais 

comunicações necessárias.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 22 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81041 Nr: 742-45.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Autos n. 742-45.2019.811.0109 (Código n° 81041)

Termo Circunstanciado

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réu: CRISTIANO LIMA SILVA.

Vistos.

1. Tendo em vista que esta magistrada encontra-se de licença médica, 

visando à readequação da pauta, redesigno a audiência designada nestes 

autos para a data de 12 de fevereiro de 2020 às 08h0min.

2. À secretaria para que providencie as intimações e comunicações 

necessárias.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 22 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-98.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MICHELLE DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de março de 2020 às 

13:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MEDINA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de março de 2020 às 

14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-59.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARLI PEREIRA 15190744841 (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de março de 2020 às 

13:45 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-21.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PAULO SOUSA SCHERER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000076-21.2019.8.11.0111 

Autor: VITOR PAULO SOUSA SCHERER Réu: JOSE DA SILVA 

NASCIMENTO INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação 

no ID. 22450664. Matupá/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000300-56.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. B. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES OAB - MT17646/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000300-56.2019.8.11.0111 

Autor: JULIANA DA SILVA BATISTA ALENCAR Réu: THIAGO NOGUEIRA 

ALENCAR INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação no 

ID. 25552319. Matupá/MT, 23 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000997-77.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE MARIA ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathan henning de teixeira OAB - MT15316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJALMO ANDRE DE ALMEIDA LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000997-77.2019.8.11.0111. 

REQUERENTE: SILVANE MARIA ROMAN INVENTARIADO: ADEJALMO 

ANDRE DE ALMEIDA LIMA Vistos. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2 – À mingua de elementos contrários e em homenagem à 

presunção de veracidade que a lei confere a declaração de pobreza 

sujeitada pela parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. 3 – 

Nomeio a requerente Sra. SILVANE MARIA ROMAN como inventariante. 4 

– Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento. 5 – Citem-se as Fazendas Municipal, Estadual e Federal 

para se manifestarem. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-29.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA GROSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA MENDANHA OAB - GO55742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000015-29.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

ELENA GROSS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2 - DEFIRO o 

pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda. 3 – OFICIE-SE à APS de Matupá/MT para que, no prazo de 15 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem 

como de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. 4 - Por oportuno, tendo em 

vista a manifestação expressa da parte autora informando o seu 

desinteresse na realização da audiência de mediação (art. 334, § 4º, I, do 

CPC/2015) ,  bem como teo r  do  o f í c io  c i r cu la r  n º 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC. 5 – CITE-SE a Autarquia demandada nos 

termos da petição inicial. 6- Apresentada a contestação INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 7 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento. 8 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73203 Nr: 577-26.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON ANTONIO BARBOSA, ATAIDE 

MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 577-26.2018.811.0111 (Código 73203)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Gelson Antônio Barbosa

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE. em face de GELSON ANTÔNIO BARBOSA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.19)

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, com fulcro no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes, se houverem.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

De Peixoto de Azevedo para Matupá (MT), 16 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 2291-84.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS 

SANTOS, MACIEL DE PAULA MARGARIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000766-50.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISIA DE MEDEIROS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLADSON CHIQUITIN OAB - MT0017743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA ROSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000766-50.2019.8.11.0111. 

EMBARGANTE: MARIA ELISIA DE MEDEIROS EMBARGADO: EDSON DA 

ROSA Vistos. Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por MARIA 

ELÍSIA DE MEDEIROS em face de EDSON DA ROSA, sob a alegação de ser 

a embargante possuidora de boa-fé do automóvel descrito e caracterizado 

na inicial, objeto de busca e apreensão nos autos do processo nº 

1000194-94.2019.811.0111, que tramita perante esta Comarca. Recebo os 

presentes embargos e determino sua atuação em apartado aos autos do 

processo nº 1000194-94.2019.811.0111, conforme preconiza o art. 676, 

do CPC. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento e decido. O artigo 674 do Código de Processo Civil 

assim dispõe “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Marcus 

Vinícius Rios Gonçalves in Direito Processual Civil Esquematizado, pág. 

625, leciona que “os embargos de terceiro são a ação atribuída àquele que 

não é parte, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente 

recaiu sobre bens do qual é proprietário ou possuidor”. No caso dos 

autos, a embargante MARIA ELISIA DE MEDEIROS opôs os presentes 

embargos sob o fundamento de ser a atual proprietária e possuidora do 

automóvel cuja constrição judicial foi realizada, postulando, liminarmente, 

para que seja reintegrada na posse deste. Cumpre obtemperar, ainda, que 

a embargante demonstra processualmente ser possuidora de boa-fé, 

lastreado pelos documentos que instruem a inicial, notadamente o 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome da embargante, e 

firmado anterior aos autos de busca e apreensão. Logo, a constrição 

judicial sobre o automóvel judicializado, em nome da embargante, revela-se 

indevida, devendo ser desconstituída. Ademais, diz o art. 678 do NCPC “a 

decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse 

determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. In casu, 

entendo estarem sumariamente provados a posse e a qualidade de 

terceira, bem como o risco do perecimento do direito. Ante ao exposto, 

DEFIRO a liminar para REINTEGRAR a embargante na posse do bem, 

correspondente ao veículo TOYTA HILUX CD4x4, PLACA OGK2120, bem 

como determinar a suspensão das medidas constritivas nos autos n. 

1000194-94.2019.811.0111 –, nos termos do artigo 678 do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte embargada para, querendo, impugnar no 

prazo legal. Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da 

embargante. Autorizo, desde já, reforço policial para dar cabal 

cumprimento à decisão, se necessário. Cumpra-se. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-39.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CATARINA BREGOLI LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE GONCALVES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Considerando manifestação de ID 28010611, dando conta de que a 

parte requerida descumpriu o acordo homologado, proceda a Secretaria 

da Vara a remessa dos autos a contadoria a fim de que seja efetivada a 

atualização do débito. Em seguida, INTIME-SE a parte executada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao cumprimento voluntário da 

obrigação, juntando aos autos os comprovantes de pagamento, sob pena 

de multa no importe de 20%. Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 20% 

(vinte por cento), nos termos do art. 798, I, b, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-54.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

8010042-54.2017.8.11.0111. REQUERENTE: EDNA MARIA LOPES 

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos. A parte autora pugnou 

pelo cumprimento de sentença (ID 26320383). Preenchidos os requisitos 

do artigo 524 do CPC, INTIME-SE a executada para cumprir voluntariamente 

a obrigação no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e 

de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá a parte executada 

apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-97.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010216-97.2016.8.11.0111. REQUERENTE: RONIELE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. À ID 20481912 parte 

requerida noticiou o pagamento do débito. A parte autora requereu a 

expedição do alvará para transferência dos valores depositados, bem 

como informou a conta bancária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

24020019. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-97.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010216-97.2016.8.11.0111. REQUERENTE: RONIELE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. À ID 20481912 parte 

requerida noticiou o pagamento do débito. A parte autora requereu a 

expedição do alvará para transferência dos valores depositados, bem 

como informou a conta bancária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

24020019. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58815 Nr: 3224-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fanáwia Barbosa Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49692 Nr: 868-80.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ricardo dos Santos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerido à ref. 60, através dos sistemas INFOJUD, SIEL, 

BACENJUD e RENAJUD, a fim de que se localize o atual endereço do 

executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 1012-54.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delsina Sebastiana Mendes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerido à ref. 60, através do sistema SIEL, a fim de que se 

localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 1116-46.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa de Freitas Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 768-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 Decisão/Despacho:

Vistos etc.

Encerrada a instrução tendo em vista o tempo de decorrido desde a 

decisão que fixou as cautelares diversa da prisão, datada de 05-07-2016, 

deve ser acolhido o pedido defensivo para retirada imediata do 

monitoramento eletrônico, bem como a revogação parcial das demais 

cautelares fixadas na decisão primeira, mantida apenas, doravante, a 

proibição de manter contato com a vítima e seu genitor, até decisão 

posterior.

Concedo as partes o prazo legal para apresentação dos memoriais finais.

Após, conclusos para sentença.

Vale a decisão como ordem de retirada do monitoramento eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82029 Nr: 2221-19.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Marques Asti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO - OAB:25894/O

 Decisão/Despacho:

Vistos etc.

Expeça-se Carta Precatória COM URGÊNCIA para oitiva do perito 

signatário da laudo da Politec (Dr. Lucas Alvarez).

Com o retorno, vista às partes, para caso queira, se manifestar em 05 

dias, bem como vista a defesa para resposta a acusação e requerimentos 

que entender pertinentes.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41825 Nr: 1844-92.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Silverio Soares de Moraes - Procurador Municipal - OAB:12.006

 Considerando a resposta do ofício (fl.208/2010), impulsiono o processo 

para que seja a parte requerida BV Financeira intimada para, no prazo de 

15 dias, acostar aos autos cópia legivel do comprovante de pagamento da 

parte autora Nadir da Silva, vez que o acostado na petição de fls 205 v, 

pertence a Genira Alves de Souza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47107 Nr: 2048-68.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Albuquerque, Aleomar Cândido de 

Almeida, Elson Saldanha de Luz, Benedita Rita de Cássia e Silva Mello, 

Aurelice Matias de Sá Magalhães da Silva, Irailda Dalla Vecchia, Mara 

Rúbia da Silva Prestes, Evandro Luiz Queiroz de Carvalho, Ivete Bezerra 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilma Luiza Boaventura - 

OAB:16497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51826 Nr: 1810-15.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Silva Araújo Ltda - ME, Altamir Sebastião 

da Rosa, Paulo Oséias de Araújo, Maurionei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para recolher o valor da diligência do Sr. 
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Oficial de Justiça.Considerado que o endereço do requerido não possui 

número, a intimação via correios seria ineficaz.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-59.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA NORBERTA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000510-59.2019.8.11.0030. REQUERENTE: NICOLINA NORBERTA DE 

LARA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n°. 

9.099/95. A solução amigável extrajudicial do conflito (ID nº. 26057928) 

está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-80.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000528-80.2019.8.11.0030. REQUERENTE: IZAEL ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IZAEL ARRUDA DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte 

requerente que não solicitou a contratação de serviço ou produto junto a 

parte requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar duas restrições no importe de R$ 169,73 (cento e sessenta e 

nove reais e setenta e três centavos), data da inclusão em 10/10/2018, 

contrato n. 0259855461. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a reclamante parte autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

99940-5491, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte 

Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 
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a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23559233, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 169,73 (cento e 

sessenta e nove reais e setenta e três centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Em 

tempo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

requerida de litigância de má-fé e contraposto, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000484-61.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EUNICE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. 

Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. Determino a 

retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo a parte 

TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA. - Da Incompetência do Juizado Especial. Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. II - Mérito. Trata se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EUNICE MARIA DA 

SILVA em face de TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA. Noticia a parte requerente que jamais possuiu qualquer 

relação jurídica com o banco Reclamado, e tampouco outro tipo de 

contrato ou compra que pudesse gerar tal dívida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição de R$ 427,19 

(quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), contrato n. 

0006363755596166006, data de inclusão: 15/03/2019. A reclamada, em 

sua peça de defesa, afirma que a parte Requerente possui termo de 

adesão para contratação de cartão de crédito n.: 5076.41**.****.6114 

(Private Label), aprovada em seu CPF, emitida em 08/07/2016 no 

estabelecimento comercial SUPER MORAES, situado na Avenida Principal, 

nº 20, Nobres/MT. Noticia que os débitos referem-se às compras 

realizadas em tal estabelecimento, sendo tais aquisições administradas e 

cobradas pela Requerida, Banco Tribanco/Tricard, que apenas administra 

os cartões emitidos pelo estabelecimento comercial. Aduz que a autora 

realizou compras com o cartão aderido, realizando, inclusive, 30 (trinta) 

pagamentos no próprio estabelecimento no período do dia 02/08/2016 à 

07/01/2019 cujo valor perfaz o montante de R$ 9.077,00 (nove mil e 
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setenta e sete reais), que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição 

de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada 

apresentou com a contesta: Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de 

Débito Super Moraes (Id 25307828), com assinatura, que, por sua vez não 

impugnada (Id 26110685), além documento pessoal (ID 25307829), 

restando incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido 

as faturas dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao 

pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de 

débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor 

discutido, objeto da demanda. Por fim, no tocante a alegação de ausência 

de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, e REVOGO a liminar deferida e seus efeitos (Id 23006488). 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela 

PROCEDÊNCIA, em parte, do pedido contraposto da reclamada, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente no 

importe apresentado de R$ 427,19 (quatrocentos e vinte e sete reais e 

dezenove centavos), referente ao débito negativado, devendo a 

importância ser atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada autorizada a 

emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000406-67.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DAYANE SILVA MATTIS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. 

Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. Determino a 

retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo a parte 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, 

com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora. Afasto a preliminar suscitada. A empresa ré não demonstrou a 

necessidade real de que seja necessário depoimento pessoal da parte 

autora, não foi demonstrado indícios das alegações da parte requerida de 

que seja uma demanda eventual, assim indefiro a audiência de instrução e 

julgamento, posto que, não comprovado quais as provas orais 

necessárias ao julgamento do feito. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAYANE SILVA MATTIS em face de FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI – NP. Sustenta 

a parte reclamante que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou cartão 

de crédito fornecido pela Ré, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, no importe de R$ 379,67 (trezentos e 

setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), data da inclusão: 

16/03/2017, contrato n. 20574373. A Reclamada, aduz, em apertada 

síntese que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse ensejar a 

reparação por danos, pois a cobrança é devida e legitima (contrato n. 

20574373 (999010051598000152) foi celebrado junto ao cedente (BANCO 

SANTANDER) de cessão de direitos creditórios com a Ré. Afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por 

danos morais, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Diante da negativa do Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade dos débitos e a existência de relação 

jurídica entre as partes (Reclamante e BANCO de ‘Origem’), apresentando 

o contrato que originou o débito, devidamente assinado, ônus do qual não 

se desincumbiu. A apresentação, tão somente do contrato de cessão de 

crédito (Id 24958530), não é capaz de comprovar a relação jurídica entre o 

Reclamante e Reclamada, nem mesmo a origem do débito. Portanto, não 

trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da 

contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

NCPC. Nesse sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 
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385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que da análise do documento 

de ID nº. 21384225, verifica-se a inexistência de negativação. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 379,67 (trezentos e 

setenta e nove reais e sessenta e sete centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Determino a Secretaria deste juizado para que providencie a adequação 

do polo passivo da reclamada devendo constar FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com CNPJ/MF número 

26.405.883/0001-03. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010269-64.2015.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Proceda com a alteração 

da classe processual para cumprimento de sentença. Tendo em vista o 

pagamento do débito referente ao saldo remanescente apontado pela 

parte autora (Id 21931381), bem como a expedição de alvará em favor da 

parte autora (Id 27035466). De acordo com o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação 

coativa do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja 

voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 

925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada 

no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juíz de Direito Titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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Processo Número: 1000519-21.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000519-21.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ERCILIA DE ARRUDA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Da Ausência de Juntada de comprovante de Residência da 

Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 
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ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Do 

Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por ERCILA DE ARRUDA SILVA em 

face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente 

que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve 

seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma 

não possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de 

R$ 152,32 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), data 

da inclusão em 27/06/2019, contrato n. 0301564563. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a reclamante migrou a 

linha telefônica nº (65) 99957-2835, migrando de pré-pago para pós 

(controle), com a conta 0301664563, com CPF: 00797107193, habilitado 

em 08/02/2017 e cancelado em 28/05/2019, com plano VIVO CONTROLE 

DIGITAL 2,5GB, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Alega que a autora deixou de efetuar o 

pagamento de faturas ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar 

que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

Serasa (ID nº 25567440 – fls. 26), o qual verifica se que a autora possui 

restrição preexistente à inscrição indevida ora em análise. Por outro lado, 

em sede de impugnação a reclamante afirma que: “(...)essas negativações 

lançadas em momentos anteriores no cadastro de inadimplentes, também 

são fraudulentas e tiveram os débitos que as originaram questionados 

judicialmente pelo Recorrente, nos autos das ações declaratórias de 

inexistência”. Todavia a autora não comprova tais argumentos. Em sendo, 

diante de outra anotação junto ao SPC/SERASA ((ID nº 25567440 – fls. 

26), preexistente à discutida na presente reclamação. Não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma 

vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de 

ação. Quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja 

vista a inexistência de débito do Requerente em favor da Requerida. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não acolher as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 152,32 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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Processo Número: 1000504-52.2019.8.11.0030
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000504-52.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JINOEL BARROS DA LUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 
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com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Ausência de 

Juntada de comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. - Da Falta de Interesse de Agir. A 

preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse 

juntado aos autos o comprovante original da negativação questionada. 

OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o 

extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual 

contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em 

obediência à distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do 

CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JINOEL BARROS DA LUZ em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Sustenta a parte requerente que não solicitou a contratação do 

serviço ou produto da empresa Ré, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 194,23 (cento e 

noventa e quatro reais e vinte e três centavos), data da inclusão em 

26/02/2017, contrato: 029155531. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, noticia que a parte autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel, linha (65) 99607-0256, vinculada à conta 0291555531, 

pelo período de 20/01/2016 a 26/04/2017, através do plano Controle, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 23102153), no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a 

inexistência de débito da Requerente em favor da Requerida. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminarmente 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 194,23 (cento e noventa e quatro reais e vinte e três 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 
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do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000520-06.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FRANCIELE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Desse modo, tendo que o valor pretendido pelo 

autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Falta de Interesse de Agir. A 

preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse 

juntado aos autos o comprovante original da negativação questionada. 

OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o 

extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual 

contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em 

obediência à distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do 

CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por FRANCIELE MARIA 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a 

parte requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte 

requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar duas restrições no importe de R$ 136,25 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e cinco centavos), data da inclusão em 26/07/2018, contrato 

n. 0344479235. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, noticia 

que a reclamante parte autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel, linha (65)99642-7509, vinculado à conta 0344479235, pelo 

período de 09/05/2018 a 27/11/2018, através do plano controle, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 
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ID nº. 23520363, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Insta 

consignar, que oposto ao alegado pela parte requerida, parte Autora NÃO 

esperou transcorrer quatro anos para, então, ingressar com a presente 

ação judicial. Posto que, no extrato de restrição a data da inclusão 

ocorrera em 26/07/2018 (ID nº 23520363). Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte requerida de litigância de má-fé e contraposto, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000527-95.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por MARCIA RODRIGUES TEIXEIRA 

em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte 

requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição 

no importe de R$ 139,49 (cento e trinta e nove reais e quarenta e nove 

centavos), data da inclusão em 26/09/2017, contrato n. 0302309151. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a autora habilitou 

a linha telefônica nº (65) 99966-1537, de acordo com a gravação de voz 

ocorreu a migração da linha, com a conta 0302309151, com CPF: 

04414396166, habilitado em 15/02/2017 e cancelado em 27/01/2018, com 

plano SMARTVIVO CONTROLE PLUS, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento de 

faturas ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: 

Declaração de Residência, Contrato de Permanência por Beneficio, Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e documento pessoal (Id 

25566261), com a assinatura que alega pertencer à parte autora. Em 

detido exame, e em consonância com a impugnação acostada aos autos 

(Id 25691440), verifica-se visivelmente divergência na semelhança das 

assinaturas se comparadas ao documento de identidade, procuração, 

declaração e termo de audiência de conciliação. Assim, não comprovada a 
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legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a 

comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por 

ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: 

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. 

AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, J. em: 20.09.2011). Entrementes, impende anotar que no caso 

vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, uma vez 

que da análise do documento de ID nº. 23531567, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Calha ressaltar que o extrato acostado 

na defesa pela parte requerida (ID nº 25566260 – fls. 24) encontra se em 

nome de terceiro estranho a presente demanda. Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. 

Dispositivo. Pelo exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e 

no MÉRITO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 139,49 (cento e trinta 

e nove reais e quarenta e nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada 

para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000509-74.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EVERALDO FEITOZA 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – PRELIMINAR. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Revelia. 

Pugna a parte autora pela aplicação do instituto da revelia por ausência de 

advogado da parte ré em audiência de conciliação, sendo a assistência 

obrigatória em causas com valor superior a 20 salários mínimos, conforme 

art. 9º da Lei 9.099/95. Afasto a preliminar suscitada, posto que, haverá 

obrigatoriedade de ser assistido por advogado nas causas acima de 20 

salários mínimos a partir da Audiência de Instrução e Julgamento. 

Vejamos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CAUSAS ACIMA DE 20 

SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPARECIMENTO D APARTE RÉ SEM ADVOGADO 

EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. O COMPARECIMENTO DO PREPOSTO 

DA RÉ EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE CAUSAS CUJO VALOR É 

MAIOR QUE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, AINDA QUE SEM ADVOGADO, 

AFASTA A REVELIA. II. A ASSISTÊNCIA OBRIGATÓRIA POR ADVOGADO, 

PREVISTA NO ART. 9 DA LEI Nº 9.099/95, TEM LUGAR A PARTIR DA 

FASE INSTRUTÓRIA. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

C A S S A D A . ( T J - D F - A C J :  1 0 6 9 0 0 7 2 0 0 9 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0010690-07.2009.807.0001. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNAED 

LIMA. Data de Julgamento: 20/10/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de 

Publicação: 11/11/2009, DJ-e Pág. 172). II – MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por EVERALDO 

FEITOZA ALMEIDA em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Em 

suma, afirma o requerente que possui uma linha telefônica da operadora 

vivo de nº. (65) 99907-9429, e que foi indevidamente bloqueada pela 

empresa nos primeiros dias de 2019, não sendo possível originar e 

receber ligações, mesmo estando com os pagamentos em dia. Noticia que 

ao entrar em contato com o SAC da requerida, foi orientado a procurar 

uma loja física da Vivo e realizar o procedimento de atualização cadastral 

– para fazer um reconhecimento da linha a fim de evitar fraude. Aduz que, 

mesmo com o cadastro atualizado desde o dia 10/01/2019, depois em 

14/01/2019 e mesmo depois de ir no Procon no dia 23/01/2019, a requerida 
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manteve bloqueada sua linha telefônica indevidamente, causando muitos 

prejuízos. No dia 29/01/2019 o requerente foi forçado a ir novamente em 

Cuiabá em uma loja física da requerida, só depois de muita insistência e 

dizer que estava perdendo serviços e estava sendo muito prejudicado 

pelo descaso da ré, foi que um preposto da requerida disse que a Vivo 

havia desligado (cancelado) a linha, sendo necessário o autor assinar 

novo contrato e habilitar/reabilitar a linha e plano novamente. Salienta que 

por diversas vezes tentou contato via canais de atendimento oferecidos 

pela operadora, porém não obteve êxito. Razão pela qual pretende 

reparação por dano moral em decorrência da falha na prestação do 

serviço. A seu turno a ré alega que não houve qualquer falha na 

prestação do serviço. Aduz que a parte autora é titular da conta nº 

0366896030, com linha telefônica de nº (65) 999079429. Muito embora 

alegue a parte autora a ausência de desbloqueio de SUS linha após o 

recadastramento, as faturas e telas sistêmicas apontam para o uso 

regular do serviço após 29.01.2019 quando restabelecido serviço com 

recadastramento dos dados do Autor. Afirma que tendo em vista o 

vencimento do chip do Autor é de conhecimento do mesmo a necessidade 

de dirigir-se a uma loja física para realização do procedimento de 

recadastramento de seus dados, bem como substituição de novo chip, e 

por assim, a inexistência de dano moral indenizável. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhuma prova hábil a demonstrar a 

regularidade do serviço. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Desse modo, tenho que a alegação da parte 

autora munida das provas que instruíram a exordial comprovam a falha na 

prestação do serviço pela ré. Impende anotar que os serviços de telefonia 

são essenciais a manutenção da vida moderna. Entrementes, como bem 

afirmado pelo autor em exordial, a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, 

estabelece que: Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. [...] Art. 

7º - Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; Na 

mesma linha de intelecção, a Lei nº 9.472/97 que dispõe sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações, prevê que: Art. 2° O 

Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às 

telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições 

adequadas; Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem 

direito: I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 

território nacional; VII - à não suspensão de serviço prestado em regime 

público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por 

descumprimento de condições contratuais; XII - à reparação dos danos 

causados pela violação de seus direitos. Nessa toada, evola-se que a 

requerida não cumpriu as normas legais alhures transcritas, havendo 

evidente falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral é certo que 

o simples descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de 

indenizar. Contudo, no caso concreto, o autor atua com serviços de 

terraplanagem e inequivocamente utiliza os serviços de telefonia para seu 

trabalho, sendo presumido que o mau funcionamento da linha telefônica 

móvel lhe trouxe prejuízos de ordem moral, ante o desatendimento dos 

clientes. Portanto, resta evidente os incômodos sofridos pela parte autora, 

que ultrapassaram a barreira do mero dissabor, não podendo ser 

encarado como mero aborrecimento. Insta salientar que a conduta da 

requerida gerou perturbação extrapatrimonial não só pela carga de 

extrema abusividade, mas, sobretudo, por ter incutido grave prejuízo à 

atividade prestada, ficando privada do acesso a importante e 

imprescindível ferramenta de trabalho, utilizada para atendimento de 

transportes de clientes. Nessa toada, eis o entendimento recente 

jurisprudencial que colaciono: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À TELEFONIA MÓVEL – 

RESISTÊNCIA DA EMPRESA PARA RESOLVER A PROBLEMÁTICA EM 

SEDE ADMINISTRATIVA – LINHA DE TELEFONIA QUE NÃO RECEBIA 

LIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE GRAVAÇÃO 

AUDIOVISUAL - INÚMEROS PROTOCOLOS ACOSTADOS À INICIAL – 

PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DANO 

MORAL EM DESACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Inominado: 1001143-76.2018.8.11.0007, Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

Relator: Alex Nunes De Figueiredo, Julgado em 19.03.2019). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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1000492-38.2019.8.11.0030. REQUERENTE: IZALINO L. NOGUEIRA - ME 

REQUERIDO: ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A competência do 

Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo 

Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, in 

verbis: "II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação;” Diante das alegações da parte 

autora quanto ao não funcionamento do equipamento de energia solar 

instalado pela empresa requerida, sob argumento que o mesmo não gera 

energia conforme estipulado em contrato. Forçoso reconhecer que 

somente a prova pericial técnica no referido equipamento de sistema 

fotovoltaico, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer 

os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função 

jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta feita, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Pelo exposto, RECONHEÇO da INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO, ante a complexidade da matéria deduzida para o fim de 

reconhecer a necessidade de EXTINÇÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 285, inciso V, do CPC/2015, 

combinado com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000516-66.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LEONEL ARRUDA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por LEONEL ARRUDA DO NASCIMENTO em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir dois débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de 

R$ 85,47 (oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), data da 

inclusão em 12/07/2018, contrato n. 0303379002, e R$ 114,89 (cento e 

quatorze reais e oitenta e nove centavos), data da inclusão em 

25/10/2018, contrato n. 0248616475. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, afirma que a autora habilitou as linhas telefônicas nº (65) 

99942-7169 e ( 65) 99961-35391, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas 

referente aos meses de abril a junho de 2018 e junho de 2017, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. A reclamada apresentou com a contesta: Termos de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contratos de Permanência por Beneficio e 

documentos pessoais (Id 25638502, Id 25638503, Id 25638504, Id 

25638505, Id 25638509 e Id 25638511), com a assinatura que alega 

pertencer à parte autora. Em detido exame, e em consonância com a 

impugnação acostada aos autos (Id 25665747), verifica-se visivelmente 

divergência na semelhança das assinaturas se comparadas ao 

documento de identidade, procuração, declaração e termo de audiência de 

conciliação. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23519946, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 
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10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no MÉRITO pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos, ora 

discutidos, nos valores de R$ 85,47 (oitenta e cinco reais e quarenta e 

sete centavos), e R$ 114,89 (cento e quatorze reais e oitenta e nove 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000505-37.2019.8.11.0030. REQUERENTE: KETILI RAIANE JESUS DO 

AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por KETILI RAIANE JESUS DO AMARAL em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Em síntese, alega a parte autora que não reconhece referido 

apontamento e não não solicitou a contratação do de serviço ou produto 

com a reclamada. Afirma que a assinatura do contrato, anexo na contesta, 

não pertence a mesma. Por outro lado, a reclamada afirma a existência da 

relação jurídica entre as partes. Entretanto, em análise a cópia do contrato 

(Id 25611147 e Id 25611149), acostados a contesta, apontam indícios de 

semelhança à assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade 

de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da 

parte autora. A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, 

a ser observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino por declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. 

Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000412-74.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DERMIRO FERREIRA DE 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 
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entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DERMIRO FERREIRA DE SANTANA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma desconhecer débito legítimo a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos), 

data da inclusão em 01/12/2016, contrato: 0001227123201611. Em suma, 

a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que os débitos alegados 

desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 1227123-5, situada na ESTRADA 

RURAL S/N LUZ PARA TODOS, BAIRRO: DISTRITO ARRUDA, NOBRES/MT, 

do qual o autor é titular. Esclarece que houve a solicitação de religação de 

energia em outubro/2017, quando então foram gerados consumo da 

mesma, porém, a parte autora não quitou com as faturas devidas pela 

prestação dos serviços, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e 

o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das 

inadimplências da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu nome 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA 

(ID nº 21436962), no entanto, é superveniente à discutida na presente 

reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 7,98 (sete reais e 

noventa e oito centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, 

retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000541-79.2019.8.11.0030. REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO MELO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. II - Mérito. Trata se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por AGNALDO 

APARECIDO MELO em face de OMNI FINANCEIRA S/A. Noticia a parte 

requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição de 

R$ 726,03 (setecentos e vinte e seis reais e três centavos), contrato n. 

300662981372711, data de inclusão em 22/11/2014. A reclamada, em sua 

peça de defesa, afirma que a parte Requerente celebrou em 14/07/2012 

com a Requerida o “Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e 

Administração de Cartão de Crédito” de n.º 6048 XXXX XXXX 3229. Aduz 

que em razão da inadimplência do autor referente a fatura com vencimento 

em 22/11/2019 ocasionou a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta: Contrato de Adesão ao Cartão e 

documento pessoal (Id 26319586), com assinatura, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as faturas 

dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Novo Código de Processo Civil. Ademais, oposto ao alegado do 

autor em sede de impugnação (Id 26483621), tudo indica semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados aos autos. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, no tocante 

a alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO 

pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000542-64.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 
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de Processo Civil. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

FERNANDA MARIA DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

síntese, afirma a parte requerente que não realizou qualquer contrato junto 

a parte requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar duas restrições no importe de R$ 91,57 (noventa e um reais e 

cinquenta e sete centavos), data da inclusão em 25/02/2018, contrato n. 

0313917011, e R$ 90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos), data 

da inclusão em 06/03/2018, contrato n. 0306719891. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a parte autora habilitou a 

linha telefônica nº (66) 99681-7643, no Plano Vivo Controle, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23787024, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, 

a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu 

nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Por fim, quanto ao pedido de comunicação ao 

Tribunal de Ética da OAB/MT, Corregedoria-Geral da Justiça e ao Ministério 

Público - MT registro que a própria parte pode providenciar o respectivo 

pedido diretamente, razão pelo qual indefiro. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, objetos da lide, nos importes de R$ 91,57 (noventa 

e um reais e cinquenta e sete centavos), e R$ 90,79 (noventa reais e 

setenta e nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, 

retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerida de litigância 

de má-fé e contraposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 
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incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000539-12.2019.8.11.0030. REQUERENTE: BENILTON DONATO OJEDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos 

autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por BENILTON DONATO OJEDA em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente 

que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve 

seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma 

não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

122,13 (cento e vinte e dois reais e treze centavos), data da inclusão em 

20/01/2017, contrato n. 0226032386. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 

99619-3836, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte 

Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 
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configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23786024, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 122,13 (cento e 

vinte e dois reais e treze centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerida de litigância 

de má-fé e contraposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000604-07.2019.8.11.0030. REQUERENTE: BENEDITO MENDES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar 

arguida em sede de contestação. Determino a retificação do polo passivo, 

devendo constar no polo passivo a parte BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ 

sob nº 60.746.948/0001-12. - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITO 

MENDES DA COSTA em face de de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a 

parte requerente que não celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo 

de serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

293,95 (duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), 

data da inclusão em 28/06/2019, contrato: 344722311000015FI. Em suma, 

a reclamada, em sua peça de defesa, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial pela ausência de provas e danos morais 

aduzidos, bem como pelo fato do banco ter agido em exercício regular do 

direito. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 
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prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 25052460, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em cinco 

salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil 

novecentos e noventa reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar parcialmente as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 293,95 (duzentos e 

noventa e três reais e noventa e cinco centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos 

e noventa reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Determino a Secretaria deste juizado para que 

providencie a adequação do polo passivo da reclamada devendo constar 

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000582-46.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 
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comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos 

autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DAS 

GRAÇAS DA CONCEIÇAO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Sustenta a parte requerente que não celebrou, não assinou, não buscou 

nenhum tipo de serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu 

nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

113,88 (cento e treze reais e oitenta e oito centavos), data da inclusão em 

12/07/2016, contrato: 0241068984. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a parte autora habilitou a linha telefônica nº 

24998238031, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências 

da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois 

bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar 

que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do processo n. 

1000581-61.2019.8.11.0030, em trâmite neste juizado, verifica-se que a 

outra negativação preexistente foi declarada inexistente. Sobre o assunto, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em cinco salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil 

novecentos e noventa reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito do 

Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto ao pedido de 

comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT, Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Ministério Público - MT registro que a própria parte pode 

providenciar o respectivo pedido diretamente, razão pelo qual indefiro. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de 

R$ 113,88 (cento e treze reais e oitenta e oito centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 
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Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos 

e noventa reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000566-92.2019.8.11.0030. REQUERENTE: CAMILA CAROLINE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Juntada de Documento 

Sigiloso. Afasto a preliminar suscitada pela requerida, posto que não há 

indícios quanto a necessidade de tramitação deste feito em segredo de 

justiça. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, 

ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II - 

Mérito. Trata se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CAMILA 

CAROLINE DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Afirma a parte 

requerente que não possui débito algum com a reclamada, razão pela qual 

é indevida a cobrança e a restrição creditícia no importe de R$ 125,06 

(cento e vinte e cinco reais e seis centavos), contrato n. º 0257883236, 

com data de inclusão em 28/04/2019. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a reclamante parte habilitou a linha telefônica de nº 

(65) 99901-9758 e o plano de serviços, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Alega que diante 

da inadimplência da parte autora referentes aos meses de março a abril de 

2017, ocasionaram a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta: Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por 

Benefício, documento pessoal (Id 26220929), com assinaturas, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as faturas 

dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Insta transcrever parágrafo 

da impugnação (ID nº 26493996) em que a autora declarou 

expressamente que: “Ressalta-se, a reclamante jamais negou qualquer 

vínculo com a reclamada, e sim, alega desconhecer o débito”. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao 

pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de 

débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor 

discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO ainda pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente 

no importe apresentado de R$ 125,06 (cento e vinte e cinco reais e seis 

centavos), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000558-18.2019.8.11.0030. REQUERENTE: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Da Ausência de Juntada de comprovante de Residência da 

Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Do 

Comprovante Original de Negativação. Importante asseverar, ainda 

preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o 

comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da 

Ausência de Reclamação Prévia. A preliminar arguida pela reclamada não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. II – Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILBERTO DOS ANJOS 

SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – “VIVO”. Sustenta a parte 

requerente que não celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo de 

serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 116,80 (cento e 

dezesseis reais e oitenta centavos), data da inclusão em 09/08/2016, 

contrato: 0262648521. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a parte autora habilitou a linha telefônica nº (65) 99919-3238, 

com a conta 0262648521, habilitado em 29/05/2016 e cancelado em 

27/07/2016, com plano SMARTVIVO CONTROLE PLUS, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz 

que em razão da inadimplência da Autora ocasionaram as inscrições de 

seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 24113831), no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 
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Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a 

inexistência de débito do Requerente em favor da Requerida. III – 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, 

e no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 116,80 (cento e dezesseis reais e oitenta centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010067-92.2012.8.11.0030. EXEQUENTE: VALDIR LIMA SILVA 

EXECUTADO: IVANILDO DE SOUZA GOMES Vistos etc. Proceda com a 

alteração da classe processual para cumprimento de sentença. Tendo em 

vista a petição ID nº 26603815 em que a parte autora declara a plena total 

e irrevogável quitação do valor objeto da presente demanda, extingo o 

processo, com base no art. 924, II, do CPC. Determino a baixa da penhora 

e qualquer restrição sobre o bem penhorado (ID nº 22770250). Expeça-se 

ofício ao DETRAN MT para baixa de restrição veicular sobre veículos 

constantes no comprovante RENAJUD (ID nº 22771872). Intime-se a parte 

reclamada (IVANILDO DE SOUZA GOMES), para conhecimento da 

presente sentença, bem como, no prazo legal, desentranhe dos autos a 

nota promissória (ID nº 1327637) que instruiu a presente ação. Sem 

custas e taxa judiciária. P.R.I.C. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíz de Direito 

Togado deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000560-85.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LUCIENE CAMPOS PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação 

do Polo Passivo. Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. 

Determino a retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo 

a parte BANCO BRADESCO S.A. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que a 

restrição do Banco Réu se deu 08/05/2015, e a ação interposta em 

19/09/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUCIENE CAMPOS PEREIRA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a parte requerente que não 

celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo de serviço, junto a 

empresa Requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 609,83 (seiscentos e nove reais e 

oitenta e três centavos), data da inclusão em 08/05/2015, contrato: 

042661351000014FI. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

consigna que a Reclamante mantém relação jurídica junto ao banco 

Reclamado, tendo contraído obrigações que restaram inadimplidas, 

justificando a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 
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Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas 

produzidas pela requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante 

a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (RI: 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 24125140), no entanto, é superveniente à discutida 

na presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a 

existência de outro apontamento posterior, como no presente caso, são 

levados em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. III – Dispositivo. 

Ante o exposto, OPINO por afastar parcialmente as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 609,83 (seiscentos e nove reais e oitenta e três 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Determino a Secretaria deste juizado para que 

providencie a adequação do polo passivo da reclamada devendo constar 

BANCO BRADESCO S.A. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000581-61.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

CONCEICAO SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o reclamado pela extinção do 

feito em razão da prescrição, uma vez que a restrição da Ré se deu 

05/05/2016, e a ação interposta em 02/10/2019. Sem razão a parte ré. O 

prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem prevalência sobre o 
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previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso houver relação de consumo 

ainda que por equiparação. Ademais, o termo inicial para a fluência do 

prazo prescricional só se inicial com a ciência da parte quanto ao evento 

danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, a preliminar. II – Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DAS GRAÇAS 

DA CONCEIÇAO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Sustenta a 

parte requerente que não celebrou, não assinou, não buscou nenhum tipo 

de serviço, junto a empresa Requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), data da inclusão 

em 05/05/2016, contrato: 14353254. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a parte autora era titular Terminal de OI TV Contrato 

nº 14353254, cancelado por inadimplência. Aduz que em razão da 

inadimplência da Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do processo n. 

1000582-46.2019.8.11.0030, em trâmite neste juizado, verifica-se que a 

outra negativação posterior foi declarada inexistente. Sobre o assunto, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em cinco salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil 

novecentos e noventa reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

do Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 37,52 (trinta e sete 

reais e cinquenta e dois centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 
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no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, 

a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-87.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZ DO CAMPO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(REQUERIDO)

GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS SAGGIN BONETTI OAB - PR85890 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MAFFESSONI OAB - MT33157-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000631-87.2019.8.11.0030. REQUERENTE: RAIZ DO CAMPO 

TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA, ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA, 

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n°. 9.099/95. A solução amigável extrajudicial 

do conflito (ID nº. 27095309) está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as 

partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-79.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000304-79.2018.8.11.0030. REQUERENTE: ROSANE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Proceda com 

a alteração da classe processual para cumprimento de sentença. Tendo 

em vista o pagamento do débito, a concordância da parte autora com o 

valor depositado em juízo (Id 22346809), bem como a expedição de alvará 

em favor da parte autora (Id 20914606). De acordo com o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a 

satisfação coativa do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, 

seja voluntária ou forçosamente, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Isto Posto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso 

II, c/c 925 do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se alvará de 

levantamento conforme requerido pela parte autora, à ID. 22346809. Neste 

aspecto, destaco que o valor será liberado desde que tenha sido 

outorgado poderes ao patrono do exequente para tal ato, devendo a 

Secretaria certificar a existência desta autorização e após cumprir a 

determinação acima. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juíz de Direito Titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MACONILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000540-94.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LUIS MACONILIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - Da Prescrição. Pugna o reclamado pela extinção do feito em 

razão da prescrição, uma vez que a restrição do Banco Bradesco se deu 

11/12/2014, e a ação interposta em 11/09/2019. Sem razão a parte ré. O 

prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem prevalência sobre o 

previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso houver relação de consumo 

ainda que por equiparação. Ademais, o termo inicial para a fluência do 

prazo prescricional só se inicial com a ciência da parte quanto ao evento 

danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, a preliminar. - Da Falta 

de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 
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INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por LUIZ MARCONILIO DA SILVA em face do BANCO 

BRADESCO S/A. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

1.064,23 (um mil e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), data 

da inclusão em 11/12/2014. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, informa que o autor é titular cartão de crédito de bandeira 

422053xxxxxx3036 Casas Bahia Visa e que foi gerada fatura com 

vencimento em 06/03/2015, no valor de R$ 267,53 que não houve 

pagamento, gerando assim a restrição reclamada. E por assim, afirma não 

ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: Proposta de Emissão de Cartão (Id 26323829), com a assinatura 

que alega pertencer à parte autora. Em detido exame, e em consonância 

com a impugnação acostada aos autos (Id 26483612), verifica-se 

visivelmente divergência na semelhança das assinaturas se comparadas 

ao documento de identidade, procuração, declaração e termo de audiência 

de conciliação. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. Desse 

modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA 

(ID nº 23786605), no entanto, é superveniente à discutida na presente 

reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Dispositivo. Pelo exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no MÉRITO pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora 

discutido, no valor de R$ 1.064,23 (um mil e sessenta e quatro reais e 

vinte e três centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, 

retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000490-68.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JOANICE OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOANICE OLIVEIRA DA SILVA em face de ATIVOS 

S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em síntese, alega a 

parte autora que não reconhece referido apontamento e não solicitou a 

contratação do de serviço ou produto com a reclamada. Afirma que a 

assinatura do contrato, anexo na contesta, não pertence a mesma. Por 

outro lado, a reclamada afirma a existência da relação jurídica entre as 

partes. Entretanto, em análise a cópia do Comprovante de solicitação de 

Empréstimo (Id 25086518) e Compromisso de Pagamento – Extrajudicial (Id 

25086519), acostados a contesta, apontam indícios de semelhança à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino por declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. 

Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 
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Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-42.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000537-42.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por LUIZ RODRIGO DE ALMEIDA em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alega a parte autora que não 

reconhece referido apontamento e não solicitou a contratação do de 

serviço ou produto com a reclamada. Afirma que a assinatura do contrato, 

anexo na contesta, não pertence a mesma. Por outro lado, a reclamada 

afirma a existência da relação jurídica entre as partes. Entretanto, em 

análise a cópia do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras 

Avenças e Nota Promissória (Id 25323168), acostados a contesta, 

apontam indícios de semelhança à assinatura da reclamante, o que 

demonstra a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a 

autenticidade da assinatura da parte autora. A competência do juízo é um 

dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio 

de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública 

e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino por declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. 

Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-17.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDICEIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000377-17.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA LAUDICEIA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. 

Pugna o reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma 

vez que a restrição do Banco Réu se deu 28/12/2014, e a ação interposta 

em 19/06/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fossem juntados 

aos autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por 

MARIA LAUDICÉIA DE MELO em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Sustenta a parte requerente desconhece qualquer relação contratual,, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 138,44 (cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), data da inclusão em 28/12/2014, contrato: 48223409100000FI. 

Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, sustenta ter agido no 

estrito exercício regular do direito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 
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ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que da análise do documento de ID nº. 21035699, 

verifica-se a inexistência de outra inscrição preexistente, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 138,44 (cento e trinta e oito reais e 

quarenta e quatro centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 

dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000148-54.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000148-54.2019.8.11.0031 REQUERENTE: EDMUNDO SANTOS DA 

SILVA, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ETELVINO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 1. 

Diante da cumulação da Comarca de Arenápolis/MT que resultou em 

conflito de pauta entre as unidades jurisdicionais, REDESIGNO a 

solenidade designada nestes autos para o dia 27 (vinte e sete) de 

fevereiro de 2020, às 16h30min. 2. Renovem-se as intimações 

necessárias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia deste despacho como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício. NORTELÂNDIA/MT, 22 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA 
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PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 492-33.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2020

O(A) Doutor(a) Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Nortelândia - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Nortelândia - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano 

de 2020, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

01- Adão Lino de Souza 02- Adelaide Del Castanhel Castelo (Prof. 

Municipal)

03- Adriana Trindade de Souza (Conselheira Tutelar)

04- Alenir Arruda da Silva (Professora do Idalina)

05- Alessandra da Cruz Santos do Prado (Prof. Olegário)

06- Aline Galvão Itacaramby (Psicóloga do Cras)

07- Almir de Almeida Branco (Prefeitura)

08- Ana Lucia de Araujo Chaves (Comerciante)

09- Atilana Lins Ferreira Formighiri (Enfermeira)

10- Brunna Karolline Quinteiro de Souza (Professora Idalina)

11- Carla Aparecida dos Santos (Ag. Saúde B. Ponte)

12- Carlos de Oliveira Reis (Contador)

13- Denilza Antônia de Queiroz Desidério (Professora)

14- Dirlei Dias da Silva (Professora)

15- Dinete Dia da Silva (Prof. Municipal)

16- Ed Carlos de Souza (Funcionário Estadual)

17- Edileuza Oliveira de Souza (Professora Olegário)

18- Edinalva Alves da Silva (Comerciante)

 19- Ednilso de Souza Matos (Funcionária Estadual)

20- Elani Maria Gomes (Prefeitura)

21- Eliene Santos da Silva (Ag. Vig. San. Prefeitura)

22- Ellen Cristina Desiderio de Oliveira Almeida (Prefeitura)

23- Evanelson Moreira Santos (Professor)

24- Everto Soares Figueiredo (Controlador Prefeitura)

25- Fabio Rodrigues Dos Santos Oliveira (Professor)

26- Franciene Moraes Cardoso (Prefeitura)

27- Fernando Brandão de Souza (Tec. Adm. Esc.. Olegário)

28- Flavia de Queiroz (Agente de Saúde)

29- Florindo de Oliveira Almeida (Professor)

30- Gabriel França Moreira (Estudante)

31- Geni Kestring Silva (Funcionária Estadual)

32- Genialda de Souza Ribeiro (Comerciante)

33- Gervasio Olímpio de Oliveira (Autônomo)

34- Gildete Sá Teles Porto (funcionaria Municipal)

35- Gilmara Gomes da Cruz (Professora)

36- Gonçalo Antunes de Campos Sobrinho (Comerciante)

37- Geisiane de Campos Mello (Fiscal Tributaria)

38 Graziele Gubert da Silva (Fisioterapeuta)

39- Helena Figueiredo de Souza (Assistente Social)

40- Homero Carvalho Filho (Funasa)

41- Ibraim Santos Moreira (Professor Estadual)

42- Iracema Pereira de Souza Meira (Pref. Municipal)

43- Isaias de Oliveira Santos (Func. Estadual)

44- Ivonilde Machado Ferreira do Amaral (Professora)

45- Jacinira Domingues da Silva (Prefeitura)

46- Jeane Tavares de Almeida (Agente de Saúde)

47- João Carlos Xavier Meira (Comerciante)

48- João do Carmo dos Santos (Instrutor Musical)

49- Juliana de Souza Alves (funcionário Público Municipal)

50- Juliana Euzeia de Souza (Funcionaria Municipal)

51- Julio Cezar Gomes (Funcionário Municipal)

52- Juscelinio da Silva Quinteiro (Professora)

53- Liz Mendes Ormond (Assistente Social)

54- Lizaura Coelho Portela (Cons. Tutela)

55- Lourdes Melz (Professora)

56- Luciney Oliveira da Silva (Prof. Idalina)

57- Luzia Bida de Souza (Professora)

58- Maccionilio Marques Lemes (Professor)

59- Madalena Moreira de Oliveira (Professora Esc. Pinheiro)

60- Marcelo Ewald (Comerciante)

61- Najara Favalessa Pineiro (Funcionário Municipal)

62- Maria Auxiliadora de Almeida Dourado (Funcionária Publica Municipal)

63- Maria Valdelice Mota da Silva (Professora)

64- Marlene Julia de Oliveira Scarpat (Sec. De Educação)

65- Mara Flaviana Almeida (Prefeitura)

66- Maximiliano Souza Silva (Universitário)

67- Maykon Henrique Moreira da Silva (Professor)

68- Maria Meira de Sá Teles Porto (Conselheira Tutelar)

69- Narciza Zaraiu da Silva Ferreira (Professora do Olegário)

70- Nardele Santana Silva Salvalagio (Professora)

71- Nivete Rodrigues Godois (Funcionário Municipal)

72- Nilda Gomes Portela (Professora)

73- Nilzete Gomes Portela (Funcionaria Publica)

74- Natalina Rodrigues Pedroso (Técnica Emfermagem)

75- Odete Desiderio da Silva

76- Wanderley Ferreira Pedrosa (Idalina de Farias)

77- Patrícia Carvalho Modulo Dada (Professora)

78- Paulo Cassimiro de Oliveira (Prefeitura)

79- Priscilla Ross Oliveira Azevedo (Adm. da Escola Olegário)

80- Regis de Oliveira (Comerciante)

81- Renato Rodrigues dos Santos (Ser. Adm.)

82- Rildian Lopes de Freitas (Funcionário Municipal)

 83- Roberto Souza Assunção (Sitiante)

84- Ronil Dias da Silva (Professor Pinheiro)

85- Samara Patrícia Estevão Souza (Enfermeiro)

86- Sanderson da Silva Lima (Funcionaria Municipal)

87- Sandra Regina Ribeiro da Cruz (Professora)

88- Sinésia Ormond de Campos (Aposentada)

89- Solange Rocha Quinteiro (Funcionaria Publica)

90- Sonia Mara de Almeida (Funcionaria Municipal)

91- Samya Karla Nunes Pereira (Professora)

92- Sueli Cristina Aprino do Nascimento (Professor)

93- Vera Rita Portela Alves (Ag. Saúde B. da Ponte)

94-Zuleide Ferreira Santana da Silva (Funcionaria Publica)

 Eu, Ivete Souza Figueredo Campos, que o digitei.

Victor Lima Pinto Coelho

JUIZ(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48204 Nr: 1033-85.2019.811.0031

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHCdC(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:

 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2020, às 

15h20min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33296 Nr: 1050-97.2014.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT, LUIZ EDUARDO PIROSELI - OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, em decorrência do lapso temporal, sem 

manifestação da parte autora, bem como do procurador nomeado, NOMEIO 

como defensor dativo o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, OAB/MT 23.144/O, tel. 

(65) 98454-0775, advogado militante nesta Comarca, que deverá ser 

intimado da aludida nomeação, para defender os interesses da parte 

autora.

 Sendo que, em não havendo recusa, intime-se a parte requerente desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1103-73.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI GONÇALVES DE MATOS, MAURICIO MANOEL 

GONÇALVES DOS SANTOS NEVES, JOÃO DOMIGOS DE ARRUDA 

NEVES, LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança do Brasil CIA. De Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691 - A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos [art. 487, I do Código de 

Processo Civil], CONDENO a empresa resultante a pagar aos beneficiários 

da apólice o valor de R$ 44.094,60 (quarenta e quatro mil e noventa e 

quatro reais e sessenta centavos), referente ao seguro de vida – 

proposta n. 131800124, atualizado por correção monetária a partir da data 

do ajuizamento da presente ação (ex vi do art. 1º, § 2º, da Lei nº 

6.899/81) e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação.Anoto que, em virtude do falecida ter informado seus 

beneficiários da apólice, cada um deverá receber sua cota parte, ou seja, 

25% (vinte e cinco por cento) do valor devido com juros e correção, 

devendo ser pago o valor individualmente.Ademais, CONDENO a empresa 

promovida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do CPC, observado o disposto no 

artigo 98, § 3º do CPC.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.P. I. Cumpra

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41763 Nr: 1516-86.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Germerson Aquino Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566

 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 20 (vinte) de fevereiro de 2020, às 14h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 289-90.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 02 (dois) de abril de 2020, às 14h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-12.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON VINICIUS XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000209-12.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARLON VINICIUS XAVIER DOS SANTOS Endereço: 

Avenida Santana, sn, casa, Centro, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para recolhimento/pagamento da condenação no prazo 

de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação 

do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. NORTELÂNDIA, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 476-35.2018.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Trindade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Dias - 

OAB:22.566
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 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 02 (dois) de abril de 2020, às 16h00min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1374-82.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiediney Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566

 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 02 (dois) de abril de 2020, às 15h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 633-76.2016.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566

 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 02 (dois) de abril de 2020, às 15h00min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 633-76.2016.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566

 Vistos etc.

 1. Diante cumulação deste magistrado na Comarca de Arenápolis/MT, 

posto isso, havendo conflito de pauta, redesigno a solenidade designada 

nestes autos para o dia 02 (dois) de abril de 2020, às 15h00min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000733-26.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON LOPES PEREIRA OAB - SP343884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOVENIR BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALDECIR ARAGAO FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO ROBERTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 1000733-26.2019.8.11.0090 

REQUERENTE: JOAO INACIO MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Designo audiência de 

instrução para a oitiva das testemunhas JUVENIL BARBOSA, VALDECIR 

ARAGÃO FIGUEIREDO e JOÃO ROBERTO PEREIRA para o DIA 09 DE 

JUNHO DE 2020, ÀS 18H00. Ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Intime(m)-se a(s) testemunha(s). 

Cientifique-se o Ministério Público. Comunique-se o Juízo deprecante. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do 

Norte, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000319-28.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DA SILVA MIZAEL (REQUERENTE)

VALDECI JARDIM DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação advogado nomeado Dr. Leandro Félix de Lira, OAB/MT 24837/O, 

para que retire a Certidão de Honorários Dativos expedida em seu favor, 

conforme Sentença de referência 20639611, e Certidão de Casamento 

devidamente averbada, expedida em favor das partes requerentes.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000491-67.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. R. N. (AUTOR(A))

J. R. D. S. N. (AUTOR(A))

L. R. N. (AUTOR(A))

H. R. R. N. (AUTOR(A))

K. R. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000491-67.2019.8.11.0090 

AUTOR(A): LINDALVA RAFALSKY NETO, JOAO RODRIGUES DA SILVA 

NETO, KEVIN RODRIGUES RAFALSKY NETO, HEVILIN RODRIGUES 

RAFALSY NETO, SACHA JHENIFFER RAFALSKY NETO RÉU: ESTE JUÍZO 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito 

(Num. 22972884 - Págs. 1/2). Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência por 

se tratar de verba alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC. 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas com o 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 
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sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 03 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000228-35.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. M. (REQUERENTE)

M. R. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000228-35.2019.8.11.0090 

REQUERENTE: BENJAMIN AQUILES MORISSO, MARIA ROSANGELA 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. O Ministério 

Público não se opôs ao pleito. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo 

extinto, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas caso 

haja o deferimento da gratuidade da justiça, os valores que lhe são 

exigidos ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso 

de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das 

partes. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Cientifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para as averbações junto 

ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observado em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de setembro de 2019.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57804 Nr: 1787-15.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDI MARTINS DE ARRUMA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, bem como 

das custas processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. 

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. INTIMEM-SE as partes. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62507 Nr: 651-19.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silmara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-52.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO TOSTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Expedição de RPV de honorários de sucumbência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000569-58.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. L. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

VALDIRENE APARECIDA DE LIMA ROSA OAB - 937.439.209-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO WONS DE LIMA (REQUERIDO)

BRUNA CAROLINE WONS (REQUERIDO)

G. W. D. L. (REQUERIDO)

M. W. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINE WONS OAB - 045.821.911-85 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DE LIMA (DE CUJUS)

BRUNA CAROLINE WONS (HERDEIRO)

M. W. D. L. (HERDEIRO)

G. W. D. L. (HERDEIRO)

BRUNA CAROLINE WONS OAB - 045.821.911-85 (REPRESENTANTE)

MAYARA CAROLINE DE LIMA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000718-54.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. G. D. S. (AUTOR(A))

M. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO(A))

ERVI GARBIN OAB - MT0003523A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se a autora 

para impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-46.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se a autora 

para impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-18.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

ONOFRE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA INES LUSTOSA REI OAB - MT20870/O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GOMES DO NASCIMENTO NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos requerendo o 

que entender de direito. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000813-84.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LANCHONETE E RESTAURANTE RECANTO MINEIRO EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 929.350.601-72 

(REPRESENTANTE)

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REU)

JOEL GODOY MOREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Conforme consta nos autos, a decisão id. 27339115 

deferiu pedido protocolizado nestes autos para baixa dos documentos 

juntados nos id. 26740301 e id. 26746576. Ocorre que, ao dar 

cumprimento no comando judicial, para surpresa (e aflição desta 

Servidora) outros documentos que eram imprescindíveis para a tramitação 

e julgamento do processo foram baixados automaticamente pelo Sistema, 

não sendo possível sequer presumir que este erro pudesse vir a ocorrer 

antes que fosse realizado o "comando" de exclusão, assim como não foi 

possível corrigi-lo desde logo, tudo conforme certificado nos autos. Diante 

do erro ocasionado foi aberto o chamado nº ID 371326 (por meio do portal 

SDM TJMT - Setor de informática) para que fosse verificado por qual 

motivo deu-se a baixa automática de tais documentos no Sistema, bem 

como para verificar sobre a possibilidade de recuperar/restabelecer os 

documentos baixados. Todavia, a solicitação (chamado) ainda 

encontra-se pendente de resolução (em processo de análise). Diante 

disso, e visando não causar quaisquer prejuízos as partes, assim como a 

tramitação célere do processo, de ordem, impulsiono o presente feito para 

intimação da parte Autora para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente em Juízo por meio de mídia digital (pen drive, 

preferencialmente) todos os documentos que foram baixados para que a 

Secretaria da Vara Única proceda a nova juntada nos autos virtuais. Nova 

Monte Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat. 

32709 SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38016 Nr: 1130-51.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE de fls. 24/43, e declaro a nulidade da citação 

editalícia do devedor.Noutro passo, nos termos do artigo 239, parágrafo 

1º, do Código de Processo Civil, considerando seu comparecimento 

espontâneo, declaro o executado citado.À vista da citação que ora se 

reconhece, mantenho a penhora de ativos já constritos.Deixo de condenar 

o excipiente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de 

sucumbência em virtude de não haver extinção da execução.Intimem-se, 

inclusive o executado da penhora.Decorridos 30 (trinta) dias e nada sendo 

requerido, ao exequente para requerer o que de direito (art. 18 da Lei de 

Execuções Fiscais).Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 7 de agosto de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM, MMPM, ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, 

REVOGA-SE a prisão preventiva de EDSON CAMPOS AZEVEDO e 

FERNANDO SILVEIRA MOREIRA, CONCEDENDO-SE LIBERDADE 

PROVISÓRIA, decretando-se MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 

PRISÃO, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a)Pagamento de fiança no valor de R$51.950,00 (no caso de 

EDSON) e de R$5.195,00 (em relação a FERNANDO);b)Proibição de se 

aproximar do local dos fatos (300 metros), bem como das vítimas 

(incluindo-se local de trabalho) e testemunhas;c)Proibição de contato com 

as vítimas e testemunhas, com exceção, quanto a FERNANDO, em relação 

à sua mãe;d)Proibição de contato ou aproximação com outro acusado por 

este processo (incluindo residência e local de trabalho: 300 

metros);e)Informação MENSAL no processo (o que pode ser feito por meio 

de petição da Defesa ou comparecimento no Cartório deste Juízo) para 

informar endereço e onde trabalha;f)Caso não constitua advogado e 

mantenha endereço em comarca diversa, EXPEDIR Precatória para 

fiscalização do cumprimento, solicitando ao deprecado que, em caso de 

descumprimento, encaminhe imediatamente a Precatória para análise. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60270 Nr: 104-13.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Martins Conduru - Vulgo "Cabeção", 
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Ademir Alexandre Vulgo: "Filho", Ednilson Candido dos Santos - Vulgo 

"Dez", Claudia Felizardo dos Santos, Damião do Nascimento Sousa, 

Simone Aparecida Kerniski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15090/MT, Antônio de Souza Campos Neto - OAB:MT 3670, 

Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:OAB/MT15881-A, David Pereira 

Oliveira - OAB:OABMT 7499-A, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3596-A/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réus), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 3.414,16 (três mil, quatrocentos e quatorze 

reais e dezesseis centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da 

r. sentença de fls. 916/982 e cálculo de fl. 1515. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 2.668,44 de Custas Judiciais e R$ 745,72 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61722 Nr: 1207-55.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosa da Silva, Izania Mesquita de Oliveira 

Santiago, José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211, Thiago 

Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réus), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 2.700,58 (dois mil setecentos reais e 

cinquenta e oito centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 454/496 e cálculo de fl. 893. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 2.104,68 de Custas Judiciais e R$ 595,90 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65417 Nr: 1287-48.2014.811.0091

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito, José 

Marcelo Vilela Rossi de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persion Aldemani Martins de 

Freitas - OAB:MT 17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:OAB/MT 11.987, 

Leandro Franchin Rocha - OAB:MT 22.166

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réus), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 26/29 e cálculo de fl. 39. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 146,44 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66572 Nr: 163-93.2015.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, com o 

decurso do prazo, requeira o que de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72006 Nr: 1849-86.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clava Forte Brasil Industria e Comercio de 

Madeiras LTDA-ME, Rosinaldo Cavalcante de Morais, Isaac Eliel de 

Oliveira, Osmirele Pereira Candido de Morais, Cassia Kloppel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00)(R$ 

3,00 por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63836 Nr: 1627-26.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina da Silva de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHIRLENE BENITES 

BOGNAR, para devolução dos autos nº 1627-26.2013.811.0091, Protocolo 

63836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41412 Nr: 1150-71.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41495 Nr: 1233-87.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOdS, Verani da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75249 Nr: 1914-47.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Groch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75840 Nr: 225-31.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, Ereni Florencio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75956 Nr: 305-92.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Morais Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 335-30.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 1119-07.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviana Fatima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77367 Nr: 1122-59.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Soares Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78092 Nr: 1473-32.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:OAB/MT 4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78635 Nr: 1672-54.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenira Maister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78768 Nr: 1730-57.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana de Fatima Chabowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 1747-93.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Silverio da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79606 Nr: 2163-61.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o(s) laudo(s) pericial/estudo social juntado(s) 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 1058-74.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DE GÓES, GUIOMAR GOBBO DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS, DEUSDETE DE 

TAL, BARRINHA, JOSE REINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Locatelli - OAB:17381 

OAB/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10.925 B MT, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, DANIEL WURZIUS - OAB:14006/MT, JOYCE DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:8779-E/MT, Thais de Oliveira Silva Campos - 

OAB:4372-E, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188-B/PR

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo das Cartas 

Precatórias expedidas para a citação da convivente do "de cujus", 

comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70023 Nr: 1700-71.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TALHARIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Considerando a ausência de localização da parte reclamada, 

conforme se observa à ref. 20, determino a intimação da reclamante, 

pessoalmente e por DJE, para fornecer endereço válido do reclamado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63744 Nr: 1181-33.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:, NELSON TERRA DOS SANTOS - OAB:17212/MT, RENATO 

NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216, SILVANA CARVALHO DA GRAÇA - OAB:24004/O

 “Vistos. I- Defiro o pedido da parte requerida, sendo assim, REDESIGNO a 

audiência para o dia 04 de março de 2020, às 15h10min. Intime-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67113 Nr: 396-37.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: francisco de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Maggioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9456-A, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B/MT
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 “Vistos. I- Homologo o pedido referente a desistência das testemunhas do 

requerido. II- Permaneçam os autos conclusos para prolação de 

sentença”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33497 Nr: 93-67.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALFREDO KRUGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32722 Nr: 72-28.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393/MT, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:18559/O, Edésio Soares Araújo Junior - OAB:6824 MT

 INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

REQUEIRAM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO EM RAZÃO DO RETORNO 

DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-49.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BAUMGARTEN DOS REIS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000008-49.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

MARCIA BAUMGARTEN DOS REIS ANDRADE REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Trata-se de 

Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença 

e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por MARCIA BAUMGARTEN 

DOS REIS ANDRADE em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que a autarquia ré seja compelida a restabelecer o benefício de 

auxílio-doença que foi cessado indevidamente, requerendo tutela 

antecipada. Relata, em suma, que “é portadora das seguintes patologias: 

CID10: A30 – Hanseníase; B92 Sequelas de hanseníase (lepra); G58 

Outras mononeuropatias; L52 Eritema nodoso de difícil controle; G63 

Polineuropatia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em 

outra parte; R52.2 Outra dor crônica; Dor neural crônica; Hérnia de disco 

lombar; Osteoartrose no quadril esquerdo; Neurite de nervos tibiais 

posteriores com força reduzida de dorsiflexão dos pés”; impedindo-a de 

exercer atividades laborais. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado 

clínico, tem direito a receber o benefício pleiteado. Juntou documentos. É o 

registro do necessário. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, a concessão nesta fase de cognição sumária, 

e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma 

definitiva. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º). Em suma: em cognição sumária, é necessário demonstrar o 

“fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” 

(perigo de dano irreparável). Pois bem. O benefício pretendido pela parte 

autora exige à sua concessão, além da incapacidade para o laboro, a 

prova da qualidade de segurada e a carência em número de meses 

exigido pela legislação previdenciária. No particular, considero robusta o 

suficiente a prova apresentada nos autos. Os laudos apontam a 

incapacidade da autora para o trabalho, ao passo que a qualidade de 

segurada é inequívoca. No que tange à qualidade de segurado e o 

cumprimento do período de carência, tenho que estes foram reconhecidos 

quando da concessão do benefício na seara administrativa. Assim, é 

possível divisar o preenchimento dos dois primeiros requisitos pelos 

documentos juntados. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

autora trouxe aos autos relatórios e atestados/laudos médicos dando 

conta das patologias indicadas na exordial, demonstrando sua 

incapacidade para o trabalho, ao menos por hora. Nessa linha de 

pensamento, restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA URGÊNCIA pretendida, determinando que o INSS restabeleça o 

pagamento à parte requerente do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Em observância ao art. 60, § 8º, da lei n.º 8.213/91, FIXO o prazo 

de 12 (doze) meses para a duração do benefício requerido, a partir de sua 

implantação. Advirto a autarquia requerida que acaso documentalmente 

comprovada situação que enseje o cancelamento do benefício arbitrado, 

deverá, anterior ao cancelamento administrativo, peticionar nos autos 

requerendo a revogação da liminar. Cite-se e intime-se a Autarquia 

Previdenciária com o envio dos autos à sua procuradoria. Intime-se, ainda, 

sua gerência executiva para o cumprimento da medida liminar. 

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-48.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GONCALVES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000657-48.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

RAIMUNDA GONCALVES DE ASSIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por RAIMUNDA GONÇALVES ASSIS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que a autarquia ré seja compelida a restabelecer o 

benefício de auxílio-doença que foi cessado indevidamente, requerendo 

tutela antecipada. Relata que em 2012 ingressou com ação previdenciária 

junto à Justiça Federal, sob o nº. 2238-59.2012.4.01.3604, restando 

homologado acordo para concessão de benefício de aposentadoria por 

invalidez, ocorre que, no ano de 2018, após a realização de perícia 
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revisional, teve o benefício cessado por inexistência de invalidez. Aduz 

que é portadora de lúpus, com lesões cutâneas, apresentando, ainda, 

quadro de ansiedade e depressão, patologias que necessitam de 

tratamento contínuo, bem como utilização de diversos medicamentos. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício pleiteado. Juntou documentos. É o registro do necessário. 

Decido. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na 

forma da lei. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença/invalidez, 

suscitando, a concessão nesta fase de cognição sumária, e que ao final 

da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. Com 

efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º). Em suma: em cognição sumária, é necessário demonstrar o 

“fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” 

(perigo de dano irreparável). Pois bem. O benefício pretendido pela parte 

autora exige à sua concessão, além da incapacidade para o laboro, a 

prova da qualidade de segurado e a carência em número de meses 

exigido pela legislação previdenciária. No particular, considero robusta o 

suficiente a prova apresentada nos autos. Os laudos apontam a 

incapacidade da autora para o trabalho, ao passo que a qualidade de 

segurada é inequívoca. No que tange à qualidade de segurado e o 

cumprimento do período de carência, tenho que estes foram reconhecidos 

quando da sentença homologatória que concedeu o benefício nos autos 

de nº. 2238-59.2012.4.01.3604, que tramitou perante a Justiça Federal. 

Assim, é possível divisar o preenchimento dos dois primeiros requisitos 

pelos documentos juntados. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, 

a autora trouxe aos autos relatórios e atestados/laudos médicos dando 

conta das patologias indicadas na exordial, demonstrando sua 

incapacidade para o trabalho, ao menos por hora. Nessa linha de 

pensamento, restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA URGÊNCIA pretendida, determinando que o INSS restabeleça o 

pagamento à parte requerente do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Em observância ao art. 60, § 8º, da lei n.º 8.213/91, FIXO o prazo 

de 12 (doze) meses para a duração do benefício requerido, a partir de sua 

implantação. Advirto a autarquia requerida que acaso documentalmente 

comprovada situação que enseje o cancelamento do benefício arbitrado, 

deverá, anterior ao cancelamento administrativo, peticionar nos autos 

requerendo a revogação da liminar. Cite-se e intime-se a Autarquia 

Previdenciária com o envio dos autos à sua procuradoria. Intime-se, ainda, 

sua gerência executiva para o cumprimento da medida liminar. 

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-04.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA PREBITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-04.2020.8.11.0107 POLO ATIVO:CAROLINE DE 

OLIVEIRA PREBITZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação - Nova Ubiratã 

Data: 05/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO 

NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 . CUIABÁ, 

23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000119-70.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENI SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SILVA DE AZEVEDO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes para que 

compareçam no dia 19 de fevereiro de 2020, às 14 horas, ao Laboratório 

Municipal Ilda Novais de Brito, localizado na Rua 13 de maio, s/nº, fundos 

do antigo Hospital Municipal, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT, 

CEP: 78625-000, para a coleta do material biológico da Autora e sua 

genitora e, também, do Requerido, para realização do exame por análise 

do DNA. Novo São Joaquim, 23 de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 332-40.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Monteiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA, Cpf: 

01701082101, Rg: 18257666, Filiação: Loiracenia Dionisia de Sousa 

Oliveira e Jaime Monteiro de Oliveira, data de nascimento: 07/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), autonômo, 

Telefone (66)98142-2126. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PESSOA(S) acima identificada(s), 

atualmente em local desconhecido, acerca da nomeação do Dr. CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA como seu novo defensor dativo nos autos do 

processo supra.

Despacho/Decisão: Tendo em vista as diversas comunicações oriundas 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Novo São Joaquim/MT, onde 

anexara-se decisões judiciais determinando a apuração de inúmeros 

delitos cuja suspeita de prática recai sobre o advogado YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, instaurou-se procedimento na Diretoria 

do Foro desta comarca.Nos citados autos (nº 395-21.2019.811.0106 – 

Cód. 81434), ante os indícios apontados, determinou-se a substituição do 

referido causídico em todos os feitos em que figura como defensor dativo, 

conforme trecho da decisão que se transcreve abaixo: Assim, havendo 

severas dúvidas acerca da idoneidade ética de referido causídico e de 

seu compromisso com a função dativa, mostra-se necessário, neste 

momento e inaudita altera pars, a suspensão de referido indivíduo do 

cadastro de advogados dativos desta comarca, até para que não haja 

qualquer prejuízo para os assistidos.Oficie-se à Vara Única e aos 

Juizados Especiais da Comarca de Novo São Joaquim, para que faça a 

conclusão de todos os processos em que referido advogado atua na 

condição de dativo, independentemente de sua fase processual, para que 

seja determinada a sua substituição.Na mesma oportunidade, deverão ser 
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efetivadas as conclusões dos processos onde referido causídico figura 

como parte, e cuja matéria seja a cobrança de honorários pelo exercício 

da advocacia dativa, acompanhados da presente decisão, para análise 

das medidas específicas cabíveis em cada processo.Isso posto, revogo a 

nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

no presente processo.Consigno que a expedição de certidão referente 

aos honorários já arbitrados ficará suspensa até o deslinde do 

procedimento instaurado na Diretoria deste Foro (autos nº 

395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) 

Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB 13983-A para acompanhamento dos 

trâmites recursais.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da 

demanda patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se 

o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das 

obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, 

bem como o(a) assistido(a) da presente decisão.Após, determino à 

Secretaria que certifique a tempestividade do recurso interposto.Sendo 

tempestivo e cabível, recebo o apelo apresentado pela parte em razão da 

sentença proferida nos presentes autos.Em seguida, dê-se vista dos 

autos ao apelado para a apresentação das contrarrazões no prazo de 08 

(oito) dias, nos termos do artigo 600 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 

de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro).Desde já 

indefiro eventual pedido de apresentação das contrarrazões na instância 

recursal, conforme autoriza o artigo 600, parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 

3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), 

por entender que tal dispositivo legal não fora recepcionado pela nova 

ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da 

razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII da 

Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 

30 de Dezembro de 2004.Transcorrido o prazo acima, independentemente 

de manifestação, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com ou sem as contrarrazões recursais, a par do 

que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro 

de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 22 de janeiro de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76712 Nr: 88-38.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robertinho Melo de Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTINHO MELO DE FLOR, Cpf: 

02252685158, Rg: 3025924-0, Filiação: Divina Honoria de Melo e Antonio 

José de Melo, data de nascimento: 30/08/1984, brasileiro(a), natural de 

Miracema do Tocantins-TO, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PESSOA(S) acima identificada(s), 

atualmente em local desconhecido, acerca da nomeação da Dra. KARINE 

MORAES DA SILVA como sua nova defensora dativa nos autos do 

processo supra.

Despacho/Decisão: Tendo em vista as diversas comunicações oriundas 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Novo São Joaquim/MT, onde 

anexara-se decisões judiciais determinando a apuração de inúmeros 

delitos cuja suspeita de prática recai sobre o advogado YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, instaurou-se procedimento na Diretoria 

do Foro desta comarca.Nos citados autos (nº 395-21.2019.811.0106 – 

Cód. 81434), ante os indícios apontados, determinou-se a substituição do 

referido causídico em todos os feitos em que figura como defensor dativo, 

conforme trecho da decisão que se transcreve abaixo: Assim, havendo 

severas dúvidas acerca da idoneidade ética de referido causídico e de 

seu compromisso com a função dativa, mostra-se necessário, neste 

momento e inaudita altera pars, a suspensão de referido indivíduo do 

cadastro de advogados dativos desta comarca, até para que não haja 

qualquer prejuízo para os assistidos.Oficie-se à Vara Única e aos 

Juizados Especiais da Comarca de Novo São Joaquim, para que faça a 

conclusão de todos os processos em que referido advogado atua na 

condição de dativo, independentemente de sua fase processual, para que 

seja determinada a sua substituição.Na mesma oportunidade, deverão ser 

efetivadas as conclusões dos processos onde referido causídico figura 

como parte, e cuja matéria seja a cobrança de honorários pelo exercício 

da advocacia dativa, acompanhados da presente decisão, para análise 

das medidas específicas cabíveis em cada processo.Isso posto, revogo a 

nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

no presente processo.Consigno que a expedição de certidão referente 

aos honorários já arbitrados ficará suspensa até o deslinde do 

procedimento instaurado na Diretoria deste Foro (autos nº 

395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) 

Karine Moraes da Silva - OAB 24659-O para acompanhamento dos 

trâmites recursais.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da 

demanda patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se 

o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das 

obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, 

bem como o(a) assistido(a) da presente decisão.Após, determino à 

Secretaria que certifique a tempestividade do recurso interposto.Sendo 

tempestivo e cabível, recebo o apelo apresentado pela parte em razão da 

sentença proferida nos presentes autos.Em seguida, dê-se vista dos 

autos ao apelado para a apresentação das contrarrazões no prazo de 08 

(oito) dias, nos termos do artigo 600 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 

de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro).Desde já 

indefiro eventual pedido de apresentação das contrarrazões na instância 

recursal, conforme autoriza o artigo 600, parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 

3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), 

por entender que tal dispositivo legal não fora recepcionado pela nova 

ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da 

razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII da 

Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 

30 de Dezembro de 2004.Transcorrido o prazo acima, independentemente 

de manifestação, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com ou sem as contrarrazões recursais, a par do 

que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro 

de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 22 de janeiro de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79303 Nr: 450-06.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

450-06.2018.811.0106, Protocolo 79303, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76818 Nr: 150-78.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Valber Kenedy 

Barboza Sandes, Nilza D'arc Rosa, Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa, 

Leide Maria Castro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15076/A, Laura Beatriz Alves Rodrigues - OAB:MT 12661/O, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:MT 18562/O, 

Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:MT 8948, Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 150-78.2017.811.0106, 

Protocolo 76818, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010024-19.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010024-19.2015.8.11.0106 Exequente: Rafael Pereira Lopes 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. INTIME-SE o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento 

do RPV em favor do exexequente. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010024-19.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010024-19.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: RAFAEL PEREIRA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Já tendo ocorrido a expedição 

do RPV, conforme certificado no ID 26063561, aguarde-se o seu 

pagamento, ficando prejudicada a análise da petição constante no ID 

24634912. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de novembro de 2019 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000031-31.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISLANE BESERRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000031-31.2020.8.11.0095. 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ISLANE BESERRA DOS ANJOS Vistos. Tendo em vista a 

criação da Vara Especializada da Saúde Pública de Mato Grosso, na 

Comarca de Várzea Grande (RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09 DE 25 DE 

JULHO DE 2019 e Portaria n. 31/2019-CM,de 27/09/2019) que possui a 

competência "para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado" DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente feito, razão pela qual DETERMINO a remessa 

dos autos ao juízo competente, qual seja; a Vara Especializada da Saúde 

Pública de Mato Grosso, na Comarca de Várzea Grande. Promova a 

escrivania a remessa do feito, bem como as baixas e anotações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE 

COM URGÊNCIA. Paranaíta, 23 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64709 Nr: 1229-33.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Firmino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] cálculo. Ora, tentando levar este juízo a erro, o requerente pugna pela 

homologação do cálculo errôneo do INSS, pois ainda que de menor valor 

do apresentado pela parte autora, é maior do que o valor correto, apurado 

pela Contadoria do Juízo. Ora, não há que se falar em homologação de 

cálculo errado, mormente tratar-se de verba pública, consequentemente, a 

homologação de cálculo que possui valores acima do correto importa 

diretamente em mau uso do dinheiro público e prejuízo ao 

erário.Expeçam-se as competentes requisições de pagamento (RPV), 

conforme planilha de cálculo de fl. 150, destacando-se os honorários 

sucumbenciais do advogado da parte autora.Intimem-se. Expeça-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64709 Nr: 1229-33.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Firmino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da Requerente para apresentar o Contrato 

de Honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, para fins de expedição da 

RPV, nos presentes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-46.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS CELESTINO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000030-46.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:DIEGO DOS 

SANTOS CELESTINO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA POLO PASSIVO: BANCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 659 de 743



BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 

09/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, 

CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 02/2020-DF.

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

 O Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da 

Comarca de Pedra Preta – Dr. Marcio Rogério Martins, designado pela 

Portaria nº 043/2018/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 

10340, em 19/09/18, de acordo com as listagens definitivas para 

eliminação de documentos, faz saber, a quem possa interessar, que, 

transcorridos quarenta e cinco (45) dias da data de publicação deste 

Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se não houver oposição, a 

Coordenadoria de Administração do Fórum desta Comarca eliminará os 

documentos relacionados na listagem anexa, relativamente à Vara Única, 

Cartório Distribuidor, Central de Administração e Juizado Especial Cível e 

Criminal;

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, 

os documentos ou cópias, mediante petição, com a respectiva qualificação 

e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente 

de Avaliação desta Comarca de Pedra Preta/MT.

Decorrido o prazo, lavre-se termo de eliminação dos documentos para 

entrega à instituição determinada pela Comissão Permanente de Avaliação 

Documental, para reciclagem ou outro meio apto, nos termos da 

Recomendação nº 37.2011 do CNJ, item XXI;

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de 

Avaliação Documental – CPAD desta Comarca.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 14 de Janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

* O Anexo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo

  

EDITAL Nº 001/2020-DF

CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES

Prazo 30 (trinta) dias

 Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de 

Pedra Preta, Dr. MARCIO ROGÉRIO MARTINS, no uso de suas atribuições 

legais imposta pela Portaria n.º 4, de 9 de fevereiro de 2015, do Conselho 

da Magistratura do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na 

Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de 

Justiça e no Provimento nº 05/2015, de 22 de janeiro de 2015, da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

 RESOLVE:

 CONVOCAR instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta cidade de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, para 

participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de obter recursos 

financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, 

das transações penais e suspensão condicional dos processos 

realizados na Vara de Execução Penal e Juizado Criminal.

 1. Dos objetivos:

 a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal e Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

 b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n.º 154 do CNJ.

 c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

 2. – Quem pode participar:

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

 a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

 b) Possuam sede própria na Comarca;

 c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

 d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

 e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

 f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

 g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

 2.1 – Quem NÃO pode participar:

 a) Empresas privadas com fins lucrativos;

 b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

 c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

 d) Fundações e Instituições empresariais;

 e) Organizações internacionais;

 f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

 g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

 h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

 3. – Do prazo e local da inscrição:

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser enviado por meio eletrônico no e-mail da 

D i re to r i a  do  Fo ro  d a  C o m a r c a  d e  P e d r a  P r e t a , 

(www.pedra.preta@tjmt.jus.br).

 4. – Da documentação:

 As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n.º 05/2014-CGJ, 

quais sejam:

- cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado 

em Cartório;

- cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 

solicitante;

- número do CNPJ da entidade;

- os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal.

 5 – Da Seleção e divulgação do resultado:

 5.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria do Foro e a Comissão para Cadastramento das 

Entidades, criada através da Portaria n.º 022/2015-DF.

 5.2. Após todo o procedimento (visita à entidade com a confecção do 

Relatório de visita constante no Anexo II e vista dos autos ao Ministério 

Público), será publicada a relação das entidades que tiveram os cadastros 

aprovados.

 6 – Apresentação do Projeto.

 a) O Projeto deverá ser apresentado, em (2) duas vias, no prazo de 10 

(dez) dias, no modelo previsto no Anexo III, contado do prazo da 

publicação das listas das entidades que estão com os cadastros 

regulares;

 b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

 7 - Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca de 

Pedra Preta e a Comissão para Cadastro das Entidades.

 O contato também pode ser através do tel: (66) 3486-1197 ou do e-mail: 

www.pedra.preta@tjmt.jus.br.

8 - Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 Pedra Preta-MT, 14 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
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 Juiz Diretor do Foro

 

* Os Anexos I, II e III encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, II e III

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10468 Nr: 19-50.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubivon Paloco, Antonio Porto Neto, Maria de 

Fátima da Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os executados da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Sendo a consulta ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o 

pedido de bloqueio de veículos em nome dos executados.É possível a 

realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a 

fim de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução, bem como para garantir a execução.Por 

sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o executado não se desfaça do bem até 

o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com 

essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato 

mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17699 Nr: 664-36.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A F Doroteu Me, José Antonio Ferreira 

Doroteu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:OAB/MT 7.356-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema Bacenjud e 

Renajud, defiro os pedidos formulados pelo exequente em fls. 77.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

dos devedores.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a exequente 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito, sob pena de suspensão do feito, pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Diante do bloqueio de valores de fls. 70, por ser o valor irrisório, 

comparado ao valor do débito, determino a baixa da indisponibilidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6599 Nr: 741-55.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCPeIdSdMG-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD, CMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema Bacenjud e 

Renajud, defiro os pedidos formulados pelo exequente em fls. 189/190.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

dos devedores.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, determino, desde já, a 

suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, 

inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41580 Nr: 1327-14.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veiculos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J T Dias Transportes - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S C Rezende - 

OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:MT/11.858-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

defiro o pleito de bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.
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Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10166 Nr: 1167-33.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Paloco, Antonio Porto Neto, Maria de 

Fátima da Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente de fl.192.

A parte exequente peticionou, requerendo que seja realizada a busca de 

veículos automotores pertencentes ao executado, por meio do sistema 

RENAJUD, uma vez que não obteve êxito em receber o valor devido pelo 

executado.

 O pedido de ser deferido.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome da 

executada por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado a consulta, e após o resultado, vista a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17350 Nr: 314-48.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Preta Leilões Ltda, Luiz Cláudio Caires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:OAB/MT 8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o devedor regularmente intimado e nada se manifestou 

quanto a indisponibilidade, nos termos do artigo 854, §5º, do Código de 

Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando a 

liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte exequente.

Considerando que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

defiro o pleito de bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se a parte a 

exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 319 Nr: 81-13.1994.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pleito de fls. 609, determinando a pesquisa no Sistema 

Renajud e Infojud.É possível a realização de busca de veículo automotor, 

junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução, bem como 

para garantir a execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o executado não 

se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a busca de 

veículos em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, 

determinando o bloqueio, caso positivo.Restando êxito na localização dos 

bens, expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação.Sendo 

infrutífera a busca de dados do executado, DETERMINO que seja 

acessado o sistema INFOJUD, mediante senha de acesso ao sistema, nos 

termos do artigo 476, §1º, e seguintes da CNGC, para que sejam 

localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor.É possível 

também a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15043 Nr: 1342-22.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, José Rodrigues da 

Cruz, Denivan Francisco Dias, Jeremias Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 739, que trata de abertura de prazo para 

apresentação das razões do recurso de apelação, haja vista que na ação 

de improbidade administrativa aplica-se o rito ordinário disposto no Código 

de Processo Civil, conforme preceitua o artigo 17 da Lei 8.429/92, ou seja, 

a parte deve interpor o recurso de apelação e as razões do recurso 

conjuntamente, nos termos do artigo 1.009 do CPC.
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Tendo em vista que o Ministério Público teve vista dos autos após a 

juntada do pleito de fls. 739 e nada se manifestou, nos termos do artigo 

1.010, §3º do CPC, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5155 Nr: 67-87.1998.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Santa Izabel LTDA, Wilson Klasener, 

Lindolfo Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

Procurador da Fazenda Nacional. - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirléia Strobel - OAB:5.256

 Vistos etc.

Considerando que o processo já foi suspenso por 01 (um) ano e apesar 

de intimada a parte exequente não indicou bens a penhora, determino o 

arquivamento provisório pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos artigo 

40 § 2º da Lei 6.830/80, dando as devidas baixas no relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição.

Após, com o transcurso do prazo supra, intime-se da parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para se manifestar acerca do que dispões 

do artigo 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41697 Nr: 1444-05.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Narciso dos Reis, Sirlei 

Aparecida Reis, Construtora Apia Ltda, Zurich Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla PatriciaVilela do 

Nascimento - OAB:, Patricia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13739, Si lvana El izabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A/MT, joão Carlos Gontijo Amorim - OAB:32.836-MG, 

Luiz Roberto Freire Pimentel - OAB:50.062-MG, Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos etc.

Dou por encerrada a instrução processual.

Abra-se vista dos autos a requerente e aos requeridos, sucessivamente, 

para apresentação de memoriais, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de META 2, expedindo o 

necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 86 Nr: 204-16.1991.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 584.

Nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, 

suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para 

se manifestar nos autos informando bens em nome do executado 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Após, transcorrido o prazo supra, sem manifestação, arquivem-se estes 

autos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 921, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 77 Nr: 59-57.1991.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSG, SAdA, Valdecir Souza Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Vasconcelos - 

falecido - OAB:2.977b, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 510, haja vista que cabe a parte exequente realizar 

as buscas dos referidos documentos.

Diante da certidão de fls. 509, com a informação de que o executado 

supostamente não é dono do imóvel penhorado em fls. 508, oficie-se o 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder – MT, para que 

junte aos autos matrículas dos dois imóveis discriminados em fls. 468.

Após, com a juntada do Cartório, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8423 Nr: 329-90.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelaine Duran, José Duran, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 424/425, que trata de penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras das partes executadas, 

como medida eficaz para garantir a satisfação da execução.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida, em face do executado.

Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os executados da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação dos executados ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo infrutífera penhora on-line, determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1º do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 921, §2º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10659 Nr: 198-81.2006.811.0022

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 663 de 743



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Emanuele Muller Barbosa, Jair Camilo de Souza 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondomaq Máquinas e Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Alves Corrêa Bernardi 

- OAB:MT/15.735, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - 

OAB:8064/O, Rodolfo Corrêa da Costa Junior - OAB:OAB/MT 7.445

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 303, que trata de penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada, 

como medida eficaz para garantir a satisfação da execução.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida, em face do executado.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo infrutífera penhora on-line, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7500 Nr: 132-38.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (fls. 214/215), como medida 

eficaz para garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor 

em efetuar o pagamento da dívida.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, arquivem-se provisoriamente os autos pelo 

prazo de 05 (cinco) anos.

Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 740-70.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 253/255, que trata de penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada, 

como medida eficaz para garantir a satisfação da execução.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida, em face do executado.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo infrutífera penhora on-line, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10043 Nr: 1059-04.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comaso - Comercial de Alimentos Sorocaba Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Massuia, Bruno Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Nilson Balbino Vilela Jr - OAB:5.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 Vistos etc.

Defiro em parte os pedidos de fls.201-203.

Proceda-se tão somente a penhora on-line de valores depositados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte devedora por meio do sistema 

BACENJUD formulado às fls.202-203, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 
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defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

No caso de penhora negativa, cientifique o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor.

Após, nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo 

Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo supra, intime-se, à parte exequente para se manifestar 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do processo, nos termos do artigo 921, §2º, do 

CPC.

Ademais, proceda à exclusão conforme requerido pelo advogado às 

fls.204-205.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6596 Nr: 739-85.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Magno Ivo Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Defiro o pleito de bloqueio de veículos em nome dos executados (fls. 267).

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que os executados venham a se desfazerem 

dos referidos bens para frustrarem os fins da execução, bem como para 

garantir a execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que os executados não se 

desfaçam do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome dos 

executados por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, determino a suspensão 

do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III e 

§1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6272 Nr: 117-89.1993.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Safra - Indústria e Comércio de Cereais 

Ltda, Devanil Monaro Piovesan, Omildo Casagrande, Jose Piovezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib, 

Procuradora da Fazenda Pública Estadual - OAB:4560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco Salomé 

Figueira - OAB:SP/255163, Viviani Mantovani Carrenho Bertoni - 

OAB:MT/8308-B

 .Desta forma, DETERMINO que seja acessado o sistema INFOJUD, 

mediante senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e 

seguintes da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de 

penhora em nome do devedor.É possível também a realização de busca de 

veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o 

executado venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da 

execução, bem como para garantir a execução.Por sinal, o Manual do 

Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora.Ademais, essa providência permite 

garantir que o executado não se desfaça do bem até o momento em que é 

efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução.Com essas considerações, 

DEFIRO a busca de veículos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, determinando o bloqueio, caso positivo.Restando êxito na 

localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação.Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 523, do CPC).Juntadas as informações, os autos passarão a correr 

em segredo de justiça (CNGC- art. 477).Sendo infrutífera a busca de 

dados do requerido, intime-se a parte autora para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 851-49.2007.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Souza Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Adonis Mourão 

Junior - OAB:10371/MS

 Vistos etc.Defiro em parte os pedidos de fls.1.130-1.133.Desta feita 

proceda-se com a penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito referente a aplicação da acréscimo da 

multa e honorários pelo pagamento fora do prazo.Segundo o artigo 835 do 

Código de Processo Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser 

realizada objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 

797 do CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente 

viável.Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

na forma requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado 

da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência 

deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue 

as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas 

às advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.Sendo a consulta 

ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o pedido de bloqueio de veículos 

em nome dos executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44162 Nr: 227-53.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Ziger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ortência da Rocha, Adelino Tomaz da Silva, 
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Claucia Aparecida Polga, Selma Aparecida da Silva Tomaz, Juliana 

Aparecida Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Glaucia Albuquerque Brasil - OAB:13810, Juçara 

Maria Domingues Lotufo - OAB:4044, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:MT/11.422-O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, apresentar o rol de 

testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as 

quais deverão comparecer independentes de intimação, ou, caso 

pretendam, que formulem requerimento neste sentido.Caso algumas das 

testemunhas residir em outra comarca, desde já, expeça-se carta 

precatória para a sua oitiva.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 476-28.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Daiani 

Simal Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:6115, Stalyn Paniago Pereira - OAB:MT/6115-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que o Ministério Público não se opôs ao pedido da defesa, 

com o fito de evitar eventual nulidade processual, defiro o pleito de ref. 

232, cancelando a sessão de julgamento designada.

Com fulcro no artigo 159, §3º, do CPP, intime-se a assistente de acusação 

para apresentar quesitos ao estudo psicológico a ser realizado, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após com os quesitos acostados aos autos ou decorrido o prazo para a 

sua apresentação, DETERMINO que reitere a requisição do estudo 

psicológico ao diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, solicitando 

que a equipe multidisciplinar da referida instituição proceda um estudo 

psicológico com réu Joaquim de Oliveira, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

com a finalidade de analisar o comportamento e a personalidade do 

acusado frente às causas econômicas, sociais e culturais que motivou o 

comportamento homicida, devendo apresentar um parecer técnico e 

responder os quesitos apresentados pelas partes ref. 123 e 241, bem 

como aos quesitos de assistente de acusação a serem apresentados.

Com o estudo acostados aos autos, venham-me os autos conclusos para 

a designação da sessão do júri.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47506 Nr: 2041-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani Teixeira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade, Dr. 

Gilberto Machado Custódio, OAB/MT nº 6435, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se na forma do artigo 422 do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42529 Nr: 786-44.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação da defesa de fls.240-244, somente no efeito devolutivo (CPP, art. 

597).

Verifico que a defesa e a acusação apresentaram as suas razões e 

contrarrazões, (fls.240-244) e (fls.246-251), respectivamente.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601), com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11563 Nr: 1096-94.2006.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Porto, Everson Dalla Vechia Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Patriota Fiori, Miriam Ribeiro Fiori, Banco 

Sistema S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:SP/206727, Gabriela Pereira Costa - OAB:MT/21425, 

LILIAN SOUSA NAKAO - OAB:343015

 Vistos etc.

Diante da comprovação do disposto no §2º do artigo 109 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pleito de habilitação litisconsorcial fls. 704/705 e 

913, determinando a habilitação da Administradora de Bens São José 

LTDA como assistente litisconsorcial do Banco Sistema S.A., incluindo o 

seu advogado para receber as intimações.

Deixo de analisar a pretensão da Administradora de Bens São José na 

petição de fls. 937/951, haja vista que os seus fundamentos e os pedidos 

se referem ao mérito da ação e aos fatos controvertidos nos autos, 

conforme exposto na decisão saneadora de fls. 632/635, sobre os quais 

ainda serão produzidas provas testemunhais e documentais, outrora 

deferidas.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 

2020, às 14h00min.

Intime-se a parte Administradora de Bens São José para apresentar o rol 

de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), 

as quais deverão comparecer independentes de intimação, ou, caso 

pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Caso algumas das testemunhas residir em outra comarca, desde já, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva.

Ciência às partes.

Cumpra-se COM URGÊNCIA por se tratar de processo META 2, expedindo 

o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50336 Nr: 732-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Marques, Tatiani Aparecida 

Honoria de Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 48127 Nr: 44-48.2015.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Antonio Porfirio, Silmara Cristina Porfirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Inacir Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do inventariante, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45981 Nr: 1427-95.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirvana de Souza Liceras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Liceras Lopes, Carlos Felipe Liceras 

Lopes, Talita Lopes Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro de Ribamar e 

Silva - OAB:25.752-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60470 Nr: 569-59.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Januário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona do autor, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste acerca da juntada do Laudo Complementar, ref: 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72871 Nr: 2623-61.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Cecilia de Souza Barbosa, RODRIGO DE SOUZA 

BARBOSA, Robson Lourenço de Souza Barbosa, ROSIANE MARIA DE 

SOUZA BARBOSA, VIVIANE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono dos autores, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71294 Nr: 2026-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzebina Maria de Almeida, Cristiane Maria 

Jesuino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

para intimação do patrono da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo, sobre o valor da diligência recolhida na 

Ref: 32, tendo em vista que não menciona quem são as partes a serem 

citadas nestas Fazendas, e, em consulta ao pedido na petição de Ref: 25, 

foi encontrado o endereço de Rondonópolis/MT na Ref: 27, e na cidade de 

Rondonópolis-MT, os valores não são os mesmos valores, conforme 

depositado na ref: 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17984 Nr: 950-14.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Nelson Rodrigues Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martelli Transportes LTDA, Transoeste 

Logística LTDA, Bradesco Auto/RE/Companhia de Seguros, Porto Seguro 

Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:MT/21.568, Wilson 

Molina Porto - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Henrique Florêncio 

Lima - OAB:14.266-B, Geraldo Aparecido de Vitto JR - 

OAB:4.838-A/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3.569-B, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 638, determinando a expedição do alvará para a 

liberação do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) depositados nos 

autos às fls. 635 a título de indenização, em favor do autor, conforme 

pleiteado às fl. 638.

Intime-se o causídico da seguradora Martelli Transportes LTDA para 

informar conta bancária para a liberação do valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) depositados a título de honorários de sucumbência.

Com a conta informada nos autos, determino a expedição do alvará judicial 

para a liberação dos valores depositados nos autos a título de honorários 

de sucumbência.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 637.

Após o levantamento dos alvarás, determino o arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17985 Nr: 951-96.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martelli Transportes LTDA, Transoeste 

Logística LTDA, Bradesco Auto/RE/Companhia de Seguros, Porto Seguro 

Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emelin Mirele Rodrigues de 

Oliveira - OAB:MT/12535-B, Geraldo Aparecido de Vitto JR - 

OAB:4.838-A/MT, Mariana Ruza Dal Bo - OAB:11.882-B, Nelson 

Molina Porto Junior - OAB:17.732/MT, Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Henrique Florêncio 

Lima - OAB:14.266-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B, Geraldo Aparecido de Vitto JR - OAB:4.838-A/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

Determino a expedição do alvará para a liberação do valor de R$ 

230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) depositados nos autos a título de 

indenização, em favor do autor, conforme pleiteado às fl. 483.

Intime-se o causídico da seguradora Martelli Transportes LTDA para 

informar conta bancária para a liberação do valor de R$ 23.000,00 (vinte e 

três mil reais) depositados a título de honorários de sucumbência.

Com a conta informada nos autos, determino a expedição do alvará judicial 

para a liberação dos valores depositados nos autos a título de honorários 
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de sucumbência.

Após o levantamento dos alvarás, determino o arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17986 Nr: 952-81.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Bastos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martelli Transportes LTDA, Transoeste 

Logística LTDA, Bradesco Auto/RE/Companhia de Seguros, Porto Seguro 

Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Henrique Florêncio 

Lima - OAB:14.266-B, Geraldo Aparecido de Vitto JR - 

OAB:4.838-A/MT, Humberto Silva Queiróz - OAB:3.571-B, Jairo João 

Pasqualotto - OAB:3.569-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 618, determinando a expedição do alvará para a 

liberação do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

depositados nos autos a título de indenização, em favor do autor, 

conforme pleiteado às fl. 618.

Intime-se o causídico da seguradora Martelli Transportes LTDA para 

informar conta bancária para a liberação do valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) depositados a título de honorários de sucumbência.

Com a conta informada nos autos, determino a expedição do alvará judicial 

para a liberação dos valores depositados nos autos a título de honorários 

de sucumbência.

Após o levantamento dos alvarás, determino o arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4153 Nr: 11-78.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Pedra Preta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Paiva Damascena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 103. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para 

fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69453 Nr: 1263-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR DA CRUZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69043 Nr: 1100-14.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdS, GGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente e Provimento nº 54/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

informe o atual endereço do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68383 Nr: 820-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney dos Anjos de Jesus, Cicero José de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 79395 Nr: 2415-43.2019.811.0022

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref:33.

Tendo em vista a informação de petição de ref:30, intimem-se a Assistente 

Social e a Psicóloga credenciadas neste juízo para que proceda a 

realização de estudo psicossocial pessoal e residencial da família da 

adolescente Helen Monike Fernandes Gonçalves, no prazo de 30 (trinta) 

dias, colhendo, na oportunidade, informações sobre o seu modo de vida, 

trazendo o relatório aos autos.

Ademais, intimem-se aos órgãos da rede Municipal de Pedra Preta-MT, 

CAPS — Centro de Atenção Psicossocial, NASF-Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família, ESF-Estratégia da Saúde da Família e CRAS — Centro de 

Referência de Assistência Social) para que procedam o atendimento e 

assistência à senhora Sandra Fernandes da Silva e sua filha de 6 (seis) 

anos, informando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo 

das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

Após, com a juntada do relatório psicossocial aos autos, bem como 

informação de inclusão da família da adolescente nos programas dos 

órgãos da rede Municipal, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação Advogado de Herdeiro (Inventário)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42569 Nr: 825-41.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 
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Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdicleia Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, para devolução dos autos nº 

825-41.2013.811.0022, Protocolo 42569, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001338-79.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. V. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001338-79.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: WILSON PEREIRA DA COSTA 

Endereço: Avenida Principal, sn, Casa, São Jose do Planalto, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: Kamila Vieira 

França Endereço: Desconhecido, Desconhecido, Desconhecido, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca 

da decisão que deferiu a liminar/antecipação da tutela, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste edital . RESUMO DA INICIAL: WILSON PEREIRA 

DA COSTA, brasileiro, casado, vaqueiro, inscrito no RG sob o n° 

2268638-0 SSP/MT e no CPF sob o n° 040.116.311-32, residente e 

domiciliado na Avenida Principal, s/n – São José do Planalto – Pedra Preta 

– MT – CEP 78795-000 – Telefone (66) 99667-8428, vêm respeitosamente 

à presença de V.Exa., propor, contra de KAMILA VIEIRA FRANÇA, 

brasileira, filha de Alfredo Ferreira França e de Sielene Rodrigues Vieira 

França, em lugar incerto e não sabido, a presente: AÇÃO DE GUARDA C/C 

LIMINAR Ante os fatos e fundamentos adiante alinhados, pelo que, abaixo 

expõe e ao final requer: OS FATOS E FUNDAMENTOS 1 . Autor e 

requerida são os genitores da menor D.C. F. DA C., menor, brasileira, 

nascida em 10/05/2008, conforme certidão de nascimento de fls. 83-V, 

Livro A-243, sob o n° 19762, do 2º Tabelionato de Registro Civil de 

Rondonópolis – MT. É o único filho do casal. 2 . Autor e requerida 

passaram a se relacionar e desse relacionamento adveio a menor. As 

partes nunca chegaram a conviver junto. 3 . Cumpre ressaltar que a 

genitora da menor, desde o nascimento da criança nunca demonstrou 

nenhum amor maternal pela filha e isso continua até hoje em dia, pois a 

requerida sequer visita a menor. A guarda desde o nascimento está 

exclusivamente de fato com o autor. O autor desconhece o paradeiro da 

requerida, não tendo nenhum tipo de contato, número de telefone ou 

qualquer outro tipo de informação. Único contato que tem com a requerida, 

é quando ela vem visitar a menor. 4 . Desde o abandono materno a criança 

está nos cuidados exclusivos do autor. Este, por sua vez, conta com o 

auxílio de sua esposa MARCIA FABIANA DE OLIVEIRA e do avô paterno 

ARLINDO PEREIRA DA COSTA, os quais cuidam da menor enquanto o 

autor trabalha. MARCIA sua esposa que fica o maior tempo com a menor, 

ela cuida da menor todos os dias. Há uma verdadeira união familiar em 

auxílio, cujo resultado consiste em proporcionar para a menor muito amor, 

carinho, cuidados médicos e medicamentoso, alimentação, vestimenta e 

cuidados higiênicos. Cumpre ressaltar que a esposa do autor tem outros 

filhos, os quais o autor também os cria como seus filhos. A menor 

atualmente está cursando o 6° ano do 2° ciclo do Ensino Fundamental, na 

Escola Municipal Francisco Ferreira Gonçalves, conforme declaração e 

ficha de matrícula. DOS FUNDAMENTOS Frise-se: o melhor para a criança 

é permanecer sob a guarda de seu genitor.(...)De outro lado, a genitora da 

menor nunca procurou conviver com a menor, esporadicamente visita e 

retorna a visitar a menor muito tempo depois, questão de meses ou até 

ano.(...)"DA CONCESSÃO DE LIMINAR Pleiteia o autor, por concessão de 

liminar, a fim de lhe outorgar imediatamente, ainda que de maneira 

provisória, a guarda de sua filha.(...)" DECISÃO: Processo nº 

1001338-79.2019.8.11.0022 - PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA: 

"(...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar e, como tal, concedo a 

guarda provisória da menor DÁLIA CAROLINE FRANÇA DA COSTA a seu 

genitor WILSON PEREIRA DA COSTA, mediante termo. Defiro o pedido do 

autor, determinando a consulta no Sistema Infojud para a tentativa de 

localizar o endereço da requerida. Expeça-se o competente Termo de 

Guarda Provisória. Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo 

credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial da infante, colhendo, na oportunidade, 

informações sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o 

relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que em 

consulta ao sistema Infoseg, não logrei êxito em localizar endereço 

completo da requerida, cite-se a parte Kamila Vieira França por meio de 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contestação por escrito. Após, decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 14 de janeiro de 2020. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA JOSE DIAS 

LARIOS, digitei. PEDRA PRETA, 23 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171335 Nr: 1299-81.2019.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RDOCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, ARdP, EFEdPA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948/MT, Clovis Sgusrezi Mussa de Moraes - 

OAB:14.485/MT, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 3 dias, informe se 

ainda persiste interesse na oitiva da testemunha EDUARDO ADALBERTO 

DA SILVA, devendo ser declinado o endereço da aludida testemunha, em 

caso positivo, nos moldes das informações constantes no ofício de ref. 

167. Impulsiono os autos, ainda para intimação das partes acerca da 

juntada dos ofícios de ref. 161 a 166, no prazo legal.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000557-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MUNIZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-O (ADVOGADO(A))

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT13953-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGACHO MESQUITA OAB - RJ146180 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão Certifico, que nos termos da legislação vigente 

impulsiono os autos a parte requerente, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos sob IDs nºs 26075280, 26075695, 26075699 e 

26075703. POCONÉ/MT, 23 de janeiro de 2020. JOSIANE DE ARRUDA 

SILVA FALCAO Gestor de Secretaria SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001298-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. A. (REQUERENTE)

ADRIANA ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão Certifico que, nos termos da legislação vigente 

impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para intimar, querendo impugnar à contestação de IDs nºs 21852911 e 

21852912, bem como, acerca dos laudos: pericial e pesquisa 

socioeconômica, juntados sob IDs nºs 24411178 e 28029195. 

POCONÉ/MT, 22 de janeiro de 2020. JOSIANE DE ARRUDA SILVA FALCÃO 

Gestor de Secretaria SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000143-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JULIA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000143-41.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: ANNA JULIA LEITE PEREIRA REQUERIDO: MARCOS 

VINICIUS PEREIRA VISTOS, Considerando a não localização do requerido, 

DEFIRO o pedido de ID 28256117. Encaminhem-se os autos a Sra. 

Conciliadora para designação de nova data. Ademais, expeça-se 

mandado de citação para o novo endereço indicado pela parte requerente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001014-71.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para intimar, querendo impugnar a 

contestação de ID nº 22535113, bem como, do laudo pericial ID nº 

213402244.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000121-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SANTOS PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para intimar, querendo impugnar à 

contestação apresentada nos autos sob ID nº 22095262.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000674-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. S. G. (AUTOR(A))

G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para intimar, querendo impugnar à 

contestação apresentada nos autos de ID nº 23982759.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93978 Nr: 2584-22.2013.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de visitas 

proposta por ERIK FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA em face de 

LINDOMAR CURVO DE ALMEIDA.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 30 (trintas) dias, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada ref. 65, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono.
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A DPE manifestou pela extinção do feito. (ref. 78).

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Veja-se que a parte, apesar de intimada não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias sem que houve-se manifestação.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, §1º do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando 

que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC/2015, ficando SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93592 Nr: 2485-52.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalício Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine do Carmo Felix da 

Silva - OAB:22407/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Diante da juntada dos documentos constantes à ref. 59, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87942 Nr: 1074-71.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdFG, DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Emilly Vitoria de 

Freitas Gonçalves, menor impúbere, representada por sua genitora 

Deisyelle Freitas da Silva em face de Wagner Gonçalves Neto.

Pois bem. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

CITE-SE e INTIME-SE o executado nos termos do artigo 528 do Código de 

Processo Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da 

pensão, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das três últimas parcelas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

Ciência ao IRMP.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90627 Nr: 1756-26.2013.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPdAR, CJdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raoni Teixeira dos Santos - 

OAB:15.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte requerente, por meio de seu patrono, para 

que tome ciência do inteiro teor Sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154390 Nr: 2026-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERO GONÇALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da sentença proferida a ref. 33.

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113585 Nr: 2558-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Martins da Silva, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenner Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar à parte EXEQUENTE da Certidão do Sr. Oficial de Justiça do 

Mandado de Citação de Ref: 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162289 Nr: 5041-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Poconé 

-MT, Secretaria Municipal de Saúde de Pocone-MT, Secretaria do Estado 
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de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE POCONÉ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimaraes Rodrigues 

Couveia - OAB:16928

 Certifico para intimar a parte autora a juntada de ref 52, bem como, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 183794 Nr: 5600-71.2019.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Com. De V. Grande/MT., Ministerio 

Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elicidio Campos Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Douglas Laurentino 

Souza - OAB:21.167/0

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

 1. Estando devidamente cumprida, DEVOLVA-SE a presente carta 

precatória à Comarca de origem com as baixas e anotações de estilo.

 2. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 183793 Nr: 5599-86.2019.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Com. De V. Grande/MT., Ministerio 

Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elicidio Campos Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

- OAB:21167O

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

 1. Estando devidamente cumprida, DEVOLVA-SE a presente carta 

precatória à Comarca de origem com as baixas e anotações de estilo.

 2. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106967 Nr: 818-60.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Certifico para intimar no prazo legal o advogado da parte autora da 

juntada de ref 84

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110002 Nr: 1587-68.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vicente do Prado, Mario Oliveira da 

Silva, Benedita Rosana Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade dos réus MARIO 

OLIVEIRA DA SILA vulgo “Jauzinho” e BENEDITA ROSANA GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, ante o integral cumprimento da pena restritiva de direitos e 

da pena de pecuniária referente ao presente processo crime, com 

fundamento no art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, pelo que EXTINGO o 

processo em relação aos mesmos.Oportunamente, considerando que fora 

apresentado atestado que justificou a ausência do acusado Sebastião 

Vicente do Prado na audiência que ofereceu a suspensão condicional, e 

ainda que, após, nenhum ato fora requerido ou mesmo 

designado;Considerando parecer ministerial à ref. 131;DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 12 de Maio de 2020 às 15 horas, ocasião em que 

será procedido o interrogatório do réu e poderá ser oferecida a 

suspensão condicional do processo.INTIME-SE pessoalmente o acusado 

SEBASTIÃO VICENTE DO PRADO vulgo “Chicotó” para comparecer a 

audiência ora designada, devendo ser observado a informação constante 

na certidão de fls. 138 de que o acusado poderia ser encontrado no 

endereço da irmã Natalina, tendo em vista que no endereço indicado na 

exordial o mesmo não fora encontrado. Caso não seja encontrado, deve o 

oficial de justiça solicitar a indicação de endereço ou telefone atual do 

acusado para que se efetive a intimação. INTIME-SE o IRMP e à 

Defesa.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112178 Nr: 2187-89.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Américo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:15.837, Bruno Gomes Barreto - OAB:25.614/MT

 Certifico para intimar o advogado do denunciado para manifestar no prazo 

legal o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71096 Nr: 1521-30.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Gaiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gaiva Muzzi - 

OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Lopes 

Scortecci - OAB:20.334-A

 Certifico para intimar a parte requrida a juntada de Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, bem como, manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84801 Nr: 182-65.2013.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Belica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel Assis 

Magalhães - OAB:91045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 DESPACHO

VISTOS,

DEFIRO o pedido contido à ref. 103, com o fim de localizar o atual 

endereço da requerido.

DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

(BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD) solicitando informações acerca do 

endereço do executado SIDNEI BELICA, devendo ser instruído com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 672 de 743



informações do requerido eventualmente constante nos autos (filiação, 

data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

busca e apreensão.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85509 Nr: 464-06.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a juntada de mandado e 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, na ref. 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3105-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 

Eirieli, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14.485/MT, 

Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Primeiramente, quanto a petição da executada de ref. 421, insta mencionar 

que se trata tão somente de inconsistência no sistema, que permanece 

com a ordem cronológica dos andamentos, tendo havido tão somente 

confusão na ordem das referências.

Aliado a isso, a petição na qual foi embasada a decisão desta Magistrada 

encontra-se na ref. 416, antes do decisum exarado em 27.11.2019, não 

havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que esta não 

foi omitida da exequente, sendo que mediante rápida análise da petição 

permitia-se verificar que se tratava do conteúdo tratado na determinação 

judicial.

Dessa forma, considerando que as inconsistências do Sistema Apolo não 

dirimidas por setor específico da informática do TJMT, se tratando apenas 

de mera irregularidade do sistema, que não gerou nenhum óbice ao 

andamento do processo, aliado ao fato de que não houve omissão da 

petição, e consequentemente cerceamento de defesa, INDEFIRO o pedido 

de ref. 421.

No que tange a manifestação do exequente de ref. 430, anoto que se trata 

apenas de informação nos autos, não havendo requerimentos.

Assim, vistas a executada para conhecimento.

Ademais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124866 Nr: 2396-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GONÇALO ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

DEFIRO o pedido contido à ref. 53 com o fim de localizar o atual endereço 

do executado.

DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

(INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD) solicitando informações acerca do 

endereço do executado João Gonçalo Arruda Silva, devendo ser instruído 

com as informações do requerido eventualmente constante nos autos 

(filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129065 Nr: 3826-11.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVATRANS COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Guizone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hannah Vast Toledo - 

OAB:430.122/SP, RENAN CASTRO BARINI - OAB:321527, WAGNER 

DUCCINI - OAB:258875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMAR à Parte EXEQUENTE da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Citação de Ref:46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163629 Nr: 5438-13.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djamir de Figueiredo Barros Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT, VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - OAB:14613

 INTIMANDO a parte Autora para apresentar os Contrarrazões do recurso 

apresentado pelo requerido na ref. 42, bem como INTIMANDO a parte 

Requerida, para apresentar os Contrarrazões do recurso apresentado 

pela parte autora na ref. 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163629 Nr: 5438-13.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djamir de Figueiredo Barros Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT, VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - OAB:14613

 INTIMANDO a parte Requerida, para apresentar os Contrarrazões do 

recurso apresentado pela parte autora na ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163629 Nr: 5438-13.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 673 de 743



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djamir de Figueiredo Barros Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT, VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - OAB:14613

 INTIMANDO a parte Autora para apresentar os Contrarrazões do recurso 

apresentado pelo requerido na ref. 42

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155644 Nr: 2517-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Souza, Edeltrudes de 

Arruda Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Fabiula Muller Koening - OAB:22819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Certifico para intimar no prazo legal o advogado da parte requerida da 

juntada de ref 41

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159438 Nr: 3901-79.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardson Cleiton Jesus Campos de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4493

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Considerando que o réu mudou de endereço e não comunicou o juízo, 

DECRETO-LHE A REVELIA, sendo desnecessária sua intimação para os 

demais atos do processo na forma do artigo 367 do CPP.

 2. DECRETO A PRISÃ PREVENTIVA de JARDSON CLEITON JESUS 

CAMPOS DE MORAIS nos termos do audiovisual. EXPEÇA-SE MANDANDO 

DE PRISÃO PREVENTIVA.

3. Com a devolução das Cartas Precatórias, Vistas sucessivas para 

alegações finais escritas para o MP, e após Defesa.

4. Após devolva-se os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164979 Nr: 5818-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5436-O/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Cumpra-se decisão de ref. 31 em seu inteiro teor.

Designo para realização da perícia o dia 06 de março de 2020 às 

10h10min.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 6349-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Deifite do Carmo Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Dalloca de Paula - 

OAB:20.075/O

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a oposição dos embargos de declaração pelo MINISTERIO 

PUBLICO à ref. 160 em face da sentença de ref. 148;

INTIME-SE a defesa do réu, para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias acerca dos embargos de declaração, considerando o caráter 

infringente do recurso manejado.

Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145574 Nr: 6587-78.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson de Almeida Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:16832

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

Ante a concordância do acusado JOELSON DE ALMEIDA BARROS com a 

proposta de transação penal, HOMOLOGO a transação, devendo o autor 

do fato efetuar o pagamento da prestação pecuniária no valor de 

R$1039,00 (mil e trinta e nove), devendo a primeira vencer em 10 de 

Março de 2020 e as demais nos meses subsequentes, depositados em 

conta judicial, conforme legislação vigente, comprovando o depósito nos 

autos.

Aguarde-se o cumprimento, certifique-se acerca do cumprimento, após 

concluso.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147111 Nr: 7580-24.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Miguel Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24537/O, Fernanda de Lima Silva - OAB:23.978/O

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de LUCAS MIGUEL ARAÚJO, pela pratica da 

conduta capitulada no artigo como incurso nas sanções artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 

do Código Penal), e artigo 307 do mesmo Código, em concurso material 

(artigo 69 do CP).

Recebida a denuncia em 14/11/2017 à ref. 3.
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O acusado foi devidamente citado conforme certidão à fl. 250.

Defesa Prévia fora apresentada à ref. 95.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 12 de Maio de 2020, às 16h30min, 

ocasião em que será procedida a oitiva das testemunhas e vitimas.

Considerando que o réu reside em outra comarca;

 EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Cuiabá/MT para que se 

proceda ao interrogatório do acusado, em audiência a ser designada pelo 

juízo deprecado;

ATENTE-SE A SECRETARIA ao envio de todos os documentos 

necessários à realização do ato.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas e vitimas.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118627 Nr: 663-23.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Luis Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO 

DE FREITAS - OAB:368494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Platais Brasil - 

OAB:160.435/ RJ

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão revisional, tão somente para 

afastar a cobrança do Seguro, no valor de R$ 1.938,00 e das Despesas 

do Emitente, na quantia de R$ 275,00, mantendo as demais estipulações 

do contrato.Considerando que o autor sucumbiu da maioria dos pedidos, 

condeno ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor sobre do proveito econômico 

obtido, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os 

quais torno inexigíveis, uma vez que o autor litiga sobre o benefício da 

justiça gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 2223-34.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:12532-B/MT, Rogério Antonio de Lima - OAB:7303-A/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando sentença de mérito a ref. 65;

Considerando petição à ref. 75;

Considerando parecer ministerial à ref. 78;

CERTIFIQUE-SE do transito em julgado.

CUMPRA-SE integralmente sentença de ref. 65, no que tange a restituição 

do valor da fiança vinculado a estes autos na conta indicada à ref. 75 

atentando a Secretaria aos poderes conferidos ao patrono da causa.

Após, CERTIFIQUE-SE do cumprimento de todas as determinações 

constantes na sentença de ref. 65, e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70919 Nr: 1489-25.2011.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Siqueira de Farias - 

OAB:10201/MT

 DECISÃO

VISTOS,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Em que pese a petição de desistência de ref. 138 protocolado pela 

requerida, afirma em nova manifestação que a requerente vem impedindo 

o direito de visitas, deixando de cumprir o acordo homologado na 

audiência, uma vez que esta impedindo a o exequente exerça o direito de 

visitas.

Dito isso, cite-se a Sra. CLAUDINEIA JESUINA ALVES DA SILVA na forma 

do art.536 do CPC/2015 a fim de que promova o integral cumprimento da 

sentença homologatória no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob 

pena de incidência de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 

1.000,00.

Como é sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao 

adolescente como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma 

indelével as decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, não são os pais que têm direito ao 

filho, mas sim, e, sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura 

familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários a um 

crescimento equilibrado.

Assim, considerando o decurso do tempo, entendo pertinente para análise 

do caso, a realização de estudo psicossocial na residência da autora e da 

requerida, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada, dê-se vista ao IRMP.

 Considerando, que se trata de cumprimento de sentença, bem como a 

ausência de pedido referente à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, aliada à falta de comprovação do benefício, INTIME-SE a 

parte requerente para, no prazo de 30 dias, efetuar o recolhimento das 

custas, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (art.456, §1º, 

CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102034 Nr: 2458-35.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, Marcos Antonio A . Ribeiro - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 102034

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de uma Ação Execução.

 Verifica-se a fl. 86 o pedido de penhora restou infrutífera.

 Para tanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do exequente de fl.90/91, o 

pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor pertencente 

ao executado, por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do executado, via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios a ANAC, a Marinha do Brasil, 

DRF, ao Banco Central e ao Cartório Distribuidor, visto que não é 

exclusividade do juízo a possibilidade de envio de ofício para verificar 

quanto a existência de bens, podendo o requerente igualmente promover a 

referida diligência.

 A parte autora por sua vez, não comprovou que esgotaram-se os meios 

para obtenção de eventuais propriedades em nome do devedor.

Dessa forma, considerando que o exequente não se trata de parte 

hipossuficiente, possuindo meios para localizar bens em nome do 
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executado, aliado ao fato de que não há prova da impossibilidade de 

procurar outros meios para obtenção da informação, ou que os referidos 

dados estejam em sigilo, INDEFIRO o pedido de envio de ofício.

Ademais, considerando que não há prova da impossibilidade de procurar 

outros meios para obtenção da informação, negativa de fornecimento pela 

Junta Comercial, ou que os referidos dados estejam em sigilo, INDEFIRO o 

pedido de acesso envio de ofício a Junta Comercial.

Quanto ao pedido de penhora do faturamento, verifica-se que este foi feito 

de forma genérica, sem apontar sequer se o executado ainda está em 

atividade, motivo pelo qual, também não merece acolhimento.

Igualmente, ausente o cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163600 Nr: 5431-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ANTE O EXPOSTO e nos moldes da fundamentação supra, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, formulados por 

ANSELMO MODESTO DA SILVA ALMEIDA em face de KATIA CIRLEYDE 

DA SILVA, para o fim de: 1) declarar a união estável dos litigantes no 

período que compreende janeiro/1991 a julho/2015; 2) fixar a partilha, na 

razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos da 

fundamentação acima exposta; 3) partilhar, na razão de 50% (cinquenta 

por cento) para cada, as dívidas elencadas na fundamentação do 

julgado;4) Fixar a prestação alimentícia em 30% do salário do Requerente, 

devendo ser oficiado a Prefeitura Municipal de Poconé para que efetue o 

desconto em folha e proceda a vinculação com a conta indicada pela 

Requerida.Consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Poconé para que proceda com a revogação da Escritura 

Pública Declaratória de União Estável, datada de 03.12.2015, do Livro nº 

158, fls. 182/182v.Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, sendo que no caso do 

Autor torno inexigíveis, tendo em vista que este litiga pelas benesses da 

Justiça Gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia 

Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121468 Nr: 1383-87.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE OLIVEIRA SOUSA, Odair de Oliveira 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença à ref. 20.

Sustenta o Embargante que houve omissão quanto a observância do 

artigo 25 da LEF e artigo 9 e 10 do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não 

operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados 

vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, 

contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se pela rediscussão da 

matéria analisada em fase de cognição sumária.

Com efeito, não há vício por ausência de motivação ou omissão a ser 

sanado, tendo em vista que a sentença de ref. 20 reconheceu matéria de 

ordem publica, sendo que o Embargante deixou de promover os atos 

processuais necessários ao regular processamento do feito, o que 

acarreta na extinção da demanda.

Nesse sentido, considerando que o Embargante visa a rediscussão da 

matéria ora objurgada, com a reapreciação da decisão prolatada nos 

autos, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme preconizam os artigos 

1.022 e 489, §1º, ambos do CPC, inexorável a rejeição dos presentes 

embargos.

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL 

PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - 

INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - 

DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA 

DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018)

Oportunamente deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1026 §2º do 

CPC, por não identificar o cunho manifestamente protelatório nos 

presentes embargos apreciados.

Ademais, rege o artigo 183, §1º do CPC que a intimação pessoal do Estado 

se dará por remessa, ato constante nos autos a ref. 14.

Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.

P.I.C

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121468 Nr: 1383-87.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE OLIVEIRA SOUSA, Odair de Oliveira 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, por meio de seu patrono, para que 

tome ciência do inteiro teor Sentença proferida nos autos da (Ref.28). 

Faço os autos Conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000030-53.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUDOLF DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

CENIRA FALCAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARLYLE TADEU FALCAO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000030-53.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

AUREA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: JOSE LUDOLF DE OLIVEIRA Vistos, 

Trata-se de Ação de Inventário. Nomeio inventariante CARLYLE TADEU 

FALCÃO DE OLIVEIRA, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias 

(art.617, parágrafo único, CPC) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art.620, CPC). Após, cite-se os interessados não 

representados, se for o caso, e a Fazenda Pública, (art.626, CPC), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (art.629), ou atribuir valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art.634, CPC), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as partes em 15 dias 

(art.637, do CPC). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias 

(art.638, do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-88.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALO VAZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000060-88.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

LUIZ GONCALO VAZ DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

14h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-21.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000058-21.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

FRANCISCA DA COSTA E SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002258-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002258-35.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ODINEI DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000011-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 677 de 743



Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (REU)

TUCANO COM. DE PECAS E FERRAGENS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000011-47.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: TUCANO COM. DE PECAS E FERRAGENS 

LTDA - ME, TIAGO MENDONCA CAMPOS Vistos, Trata-se de Ação 

Monitória proposta BANCO DO BRASIL S.A em face de TUCANO COM. DE 

PEÇAS E FERRAGENS LTDA-ME visando o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento devidamente instruído com documentos que 

constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo (art.700, CPC). 

Assim, expeça-se Carta Precatória com mandado monitório de pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, 

consignando que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido 

isento do pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, 

CPC), podendo ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, 

opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial. Em caso 

de não cumprimento da obrigação e de não oposição de embargos, será 

constituído, de pleno direito, o título executivo judicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-86.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINTO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000291-86.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE PINTO DE 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DOCARMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000463-28.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ZITA DOCARMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. 

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-34.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000288-34.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARINO INOCENCIO DE 

JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-12.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000574-12.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE MOISES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. 

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019186-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENOAC HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8019186-44.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ENOAC HENRIQUE DE 

CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações 

necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 

523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE ALVES PORTO DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000040-05.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOANETE ALVES PORTO DE 

LIMA E SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-46.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000132-46.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIONEY BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO VISTOS, O 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019440-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8019440-17.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO LUCAS COSTA 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012832-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8012832-66.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO BOSCO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase 

de cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. 

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-05.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ELENA DE ARRUDA LEITE SAMPAIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FELIPE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1001387-05.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELOISA ELENA DE ARRUDA 

LEITE SAMPAIO - ME REQUERIDO: JONATHAN FELIPE BARROS Intima-se a 

parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ID. Num. 

23320160, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. POCONÉ, 19 de dezembro de 2019. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-30.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000825-30.2018.8.11.0028. REQUERENTE: EVANETE ARRUDA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. 

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do 

CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da 

multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000728-64.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JUNIO VICTOR ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DESPACHO VISTOS, Intime-se 

os reclamados para efetuarem o pagamento dos honorários advocatícios 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018025-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019439-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MENDES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE GREGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-38.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010568-47.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARQUES DO AMARAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro de 2020, nesta Comarca de Poconé 

– MT, em cumprimento ao R. Mandado de Avaliação, expedido nos Autos 

acima epigrafados, nós, Oficiais de Justiça, infra-assinado, nos termos do 

Art. 872 do Código de Processo Civil, realizamos à avaliação do bem a 

seguir descrito, objeto deste Laudo de Avaliação. PRELIMINARMENTE 

Faz-se necessário esclarecer, inicialmente, que a pesquisa e a apuração 

do valor imobiliário contido ao final deste laudo obedeceu aos critérios de 

transação à vista, na presente data; Ainda acerca do método para esta 

avaliação, utilizou-se o direto comparativo de dados de mercado, 

atualizado e à luz da realidade do mercado imobiliário local, respeitando os 

valores de negociações realizadas nesta praça. LOCALIZAÇÃO, 

CARACTERÍSTICAS E DESCRIÇÃO DO IMÓVEL Matrícula n. 15.145 “71 has 

e 5.856 m2 de terras pastais e lavradias do imóvel rural denominado 

Fazenda Piranema, neste município. Proprietários: João Batista do Amaral 

e Nadir Marques do Amaral. Títulos Aquisitivos: Registros números 01/829, 

01/831 e 01/834, Livro 2, fls. 01. Emolumentos: Matrícula R$ 39,40 (Ato 

correlacionado selado digitalmente). Poconé – MT, 26 de fevereiro de 

2009. O Oficial.” AVALIAÇÃO Por todos os itens expostos, localização do 

imóvel, bem como pesquisas levadas a efeito na região junto a corretores 

de imóveis e pessoas de conhecimento sobre transações para tomadas 

de preços e de imóveis semelhantes, avalio o imóvel, objeto da matrícula n. 

15.145, no valor de R$ 1.787.500,00 (um milhão, setecentos e oitenta e 

sete mil e quinhentos reais), considerando todas as 

descrições/peculiaridades do imóvel, bem como o atual valor de mercado. 

Reiteramos que as informações de mercado foram obtidas nesta Comarca 

de Poconé – MT, por intermédio de corretores e serventias do serviço 

extrajudicial. Poconé – MT, 07 de janeiro de 2020. MARCELO JUNIOR 

MONTE FERNANDES Oficial de Justiça, matrícula 26626. BENEDITO 

ANSELMO RONDON Oficial de Justiça, matrícula 1438.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA GRAZIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte reclamante 

manifeste acerca da petição id. 25995369.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010336-35.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora indique 

nos autos os dados bancários para confecção de alvará, conforme 

determinado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016746-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO POLICARPO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora indique 

nos autos os dados bancários para confecção de alvará, conforme 

determinado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-64.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-64.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000189-64.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIELE MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS VISTO, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARCIELE MOREIRA DA SILVA em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS - NPL I. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a 

parte reclamante que pega de surpresa, ao tentar obter uma linha de 

credito junto a um instituição financeira, e seu cadastro não foi aprovado, 

em razão de seu nome estar inserido no cadastro dos órgãos de proteção 

ao credito. Nos valores de R$ 104,00 e R$ 608,82, referente ao contrato 

16033465101, inserido pela empresa ora reclamada. Requer a declaração 

de inexistência do débito pois não firmou contrato algum com a empresa. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Requerente – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara relação 

consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Em 

sede de contestação, a requerida não logrou êxito em demostrar a 

legitimidade da cobrança. Em que pese fundamentar a defesa de que a 

cobrança é licita, pois se deu através do termo de cessão de crédito 

firmada com Natura cosméticos para o Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não padronizados - NPL I, ora requerido. Deixou de juntar o 

contrato original firmado entre as partes. Ressalta-se que trouxe junto a 

defesa a ficha CADASTRAL e documentos pessoais da MARCIELE 

PAVONI DOS SANTOS, residente na cidade de Itumbiara - GO, divergente 

da requerente. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação 

da presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a 

inexistência do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em 

se tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outras negativações anteriores a anotação em análise 

nos presentes autos, conforme constam no extrato junto a peça inicial. 

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja 

legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência dos 

débitos de R$ 104,00 e R$ 608,82, referente ao contrato 1603346510 e, 

determinar a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

dos referidos apontamentos. RETIFICAR o cadastro do polo passivo, 

conforme os instrumentos constitutivos anexos a contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-96.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001950-96.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LAURENE RODRIGUES DA 

CUNHA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000687-63.2018.8.11.0028. REQUERENTE: NEOCRANDIO NONATO DE 

ARRUDA RONDON REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGENCIA, proposta por NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA 

em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS – FDIC NPL I. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte 

requerente. Em síntese, sustenta a parte requerente que foi surpreendida 

com a negativa do seu cadastro em razão do seu nome estar negativado 

no SPC/Serasa no valor de R$ 5.694,77 - contrato 3062003917001501, 

vencida em 13/09/2013 - inserido em 24/03/2018. Afirma que desconhece 

o valor cobrado e que a restrição é indevida. Requer a declaração de 

inexigibilidade do débito e bem como a condenação por danos morais. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Requerente – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara relação 

consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar não ter havido qualquer falha na 

prestação do serviço, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus 

probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, CPC. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de cessão, conforme satisfatoriamente 

demonstrado. Na peça contestatória a parte reclamada demonstra a que a 

inscrição deriva de dívida não adimplida que fora contraída pela parte 

requerente junto ao BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO, 

modalidade de financiamento, conforme termos de contratação 

devidamente assinados (ID 19673506), e a comunicação emitida pelo 

serasa. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico. Dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos tendo em vista a negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, agiu no exercício regular de direito, assim não há 

configuração de danos morais. Assim, na hipótese dos autos, embora a 

parte requerente negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a 

requerida, após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de 

cessão de crédito, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, 

da anotação restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, 

conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os 

pressupostos configuradores do dever de indenizar. A parte requerente 

devidamente intimada deixou de impugnar nos autos. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. TORNAR nula a liminar deferida no ID 14556239. Expeça-se 

o necessário. EFETUAR o cadastro do patrono do polo passivo nos autos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 01/10/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001317-85.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ROSA OLIVEIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Trata-se de 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por MARIA ROSA 

OLIVEIRA DE CAMPOS em face de BOA VISTA SERVIÇOS S.A. O 

requerente relata que no mês de janeiro/2018 foi surpreendido ao tentar 

obter um credito no comercio local e o mesmo não foi concedido em razão 

da negativação do seu nome. A controvérsia da presente demanda 

restringe-se na alegada ausência de comunicação prévia da inscrição do 

nome da parte Requerente nos cadastros restritivos de proteção ao 

crédito, referente ao valor R$ 396,00 - contrato 043804804000060A – 

Bela Imagem Studio Fotograficos. Em sede de contestação a parte 

Requerida afirma pela existência de comunicação prévia das respectivas 

negativações; para tanto, traz aos autos os respectivos comprovantes de 

envio da comunicação pela empresa de correios. Conforme destacado 

supra a controvérsia da presente demanda restringe-se a matéria de 

direito e à produção de prova documental que já restou juntada aos autos. 

Aliás, tais provas produzidas corroboram a tese defensiva arguida, 

restando evidente que a parte Requerida cumpriu com a notificação prévia 

nos termos do art. 43, §2º, CDC no endereço fornecido pelos credores da 

parte Requerente. Em conformidade com entendimento do STJ Sumula 359: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por tratar-se de 

órgão que gerencia as anotações negativas possui como única função 

legal enviar antecipadamente a comunicação via correios, sem inclusive 

necessidade de aviso de recebimento, em observância aos dados que lhe 

são fornecidos. Não se pode exigir que a parte Requerida procedesse 

com a conferência do endereço correto daqueles que cujo nome lhes são 

submetidos pelas empresas conveniadas. Inclusive é neste sentido que 

manifesta-se o STJ em sede de Recursos Repetitivos: Direito processual 

civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da 

correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da 

comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento 

com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos 

cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, 

do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do 

correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no 

respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A 

postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- 

Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se 

pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se 

refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de 

recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o 

Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante 

a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua 

irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 

211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a 

ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, 

enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista 

inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em 

Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece 

do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido 

se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. 

Recurso especial improvido. (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009 - 

grifo nosso). Em que pese a correspondência constar divergências no 

endereço o nome da rua e do bairro estão errados (RUA DA ROSANA S/N 

COAB NOVA) do endereço do requerente (RUA DO ROSARIO VILA 

OPERARIA), esta responsabilidade não é da requerida. Divergência quanto 

ao efetivo endereço das partes trata-se de matéria afeta a discussão em 

face do ente que promoveu a respectiva inscrição no banco de dados da 

parte Requerida. Diante do exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados pela parte Requerente, e, via de consequência, 

declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EFETUAR o cadastro do patrono 

do polo passivo. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-53.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JSC AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR NEVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POCONÉ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001658-14.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO CESAR NEVES DA 

CUNHA REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POCONÉ Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, nota-se que as partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação realizada no dia 14/10/2019, onde a parte 

requerida se comprometeu ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) através de deposito na conta do autor, no prazo de 15 dias úteis. 

(ID 24962434) Consta acostado nos autos juntada do comprovante de 

pagamento realizado no dia 24/10/2019. Razão pela qual a parte requerida 

requer a extinção do feito. Em razão do cumprimento da obrigação total do 

acordo, a extinção da presente demanda é à medida que se impõe. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÂO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II ambos 

do CPC. À Secretaria para efetuar o cadastro nos autos, do patrono o polo 

passivo. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002257-50.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JUCILENE DA SILVA 

ASSUNCAO REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de 

Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta 

por JUCILENE DA SILVA ASSUNÇÃO em face de ODORATA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O 

novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março 

de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 
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inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a 

regularidade ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, 

assim como se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não 

vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. 

DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem 

prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação 

da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de 

DETERMINAR que a parte reclamada proceda à exclusão do nome do 

reclamante do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA, tão somente em relação aos débitos em discussão nos 

presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a 

reclamada providencie a baixa da restrição em nome do demandante no 

prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), nos termos do artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 3 – Após as providências, CITE-SE a Requerida para participar da 

audiência conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – 

INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002269-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODRIEN GONCALO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002269-64.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ODRIEN GONCALO DE 

ARRUDA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Revisão de Fatura c/c Dano Moral proposta por ODRIEN GONÇALO DE 

ARRUDA GOMES em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso, postula a reclamante a concessão da antecipação da 

tutela para que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua residência. No que tange ao pedido para coibir a 

concessionária de suspensão do fornecimento de eletricidade, tenho que 

a medida preventiva é plausível, e o deferimento da tutela é medida que se 

impõe. Malgrado a possibilidade de suspensão do fornecimento de 

serviços em razão da inadimplência do consumidor, não se pode olvidar 

dos princípios constitucionais que garantem a dignidade da pessoa 

humana, o direito à saúde e à vida, situação que força reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Considera-se, ainda, que a 

medida não trará nenhum prejuízo à reclamada. Pelo contrário, caso 

procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos 

a serem reparados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada para o fim de determinar que a empresa demandada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da parte reclamante. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que 

dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. Com as providências 

necessárias, CITE-SE a reclamada para, na pessoa de seu representante 

legal, para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso 

não haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as 

alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 

13.105/2015. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002283-48.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO Vistos, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por JULIO MARQUES DA SILVA em face 

de ITAÚ CONSIGNADO. Sustenta o autor que o reclamado vem realizando 

descontos mensais em sua conta, afirma ter contratado os serviços da 

reclamada, contudo não concorda com os atuais valores que estão sendo 

descontados, razão pela qual requer a imediata suspensão da cobrança 

dos valores, bem como a exclusão do seu nome dos serviços de proteção 

ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o qual restou comprovado pela reclamante. No que pese a 

regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser 

comprovada pelo réu. As alegações da parte requerente, até que se 

prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, 

buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Entretanto, constata-se que o desconto realizado se trata de valor 

relativamente alto, razão pela qual, caso a demanda venha a ser julgada 

improcedente, a medida poderá gerar demasiado dano a parte contrária. 

No que tange ao pedido de exclusão dos serviços de proteção ao crédito, 

noto que o autor não acostou prova inequívoca apta a comprovar a 

probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos alegados, uma vez 

que, conforme extrato juntado pelo próprio reclamante, este possui 

inscrição anterior. Não vislumbrando nos autos os pressupostos 

necessários para o deferimento da tutela antecipada, outro caminho não 

há senão indeferi-la. Dessa forma, se faz necessária a prestação de 

caução idônea. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da 

tutela tão somente para determinar que a reclamada proceda a suspensão 

das cobranças referente aos valores de supostos empréstimos 

contratados, com fundamento no art. 300 do CPC, condicionado ao 

depósito mensal da mesma quantia em juízo que corresponde a soma dos 

valores das parcelas R$ 220,10 (duzentos e vinte reais e dez centavos). 

Lavre-se termo de caução. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor 

do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. Após as 

providências, CITEM-SE a reclamada para, na pessoa de seu 

representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 

13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002270-49.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILENE VIEIRA DE JESUS 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Trata-se de Ação Negativa de Débito 

c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela de Urgência proposta 

por LUCILENE VIEIRA DE JESUS em face de CLARO S/A. Sustenta a 

reclamante que a requerida está bloqueando os canais livres aos quais 

tem direito. Afirma ainda que efetuou o cancelamento do serviço. Requer 

em sede de tutela antecipada o imediato restabelecimento dos canais 

livres. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

O advento do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Contudo, diante da prova carreada aos autos, verifico ausente a 

probabilidade do direito da reclamante, tendo em vista que a própria 

reclamante afirma ter cancelado os serviços da reclamada, sendo que a 

presunção da veracidade dos fatos alegados pela reclamante não é 

suficiente para a concessão da medida. Isso porque, ausente a prova da 

existência de canais livres de pagamento, por se tratar de TV por 

assinatura. Aliado a isso, a própria reclamante afirma que cancelou os 

serviços, motivo pelo qual, não vem efetuando pagamento. Ademais, não 

se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento 

da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a 

plausibilidade do direito invocado pelo reclamante. Sem desmerecer as 

razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a 

situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário 

probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão 

indeferi-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

CITE-SE a parte reclamada para, na pessoa de seu representante legal, 

para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não 

haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações 

iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-76.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TEIXEIRA (AUTOR(A))

MAY IARK WERNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TEIXEIRA OAB - PR70966 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMIRA KISTENMACHER (REU)

VALDEMAR ALBINO KISTENMACHER (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000233-76.2019.8.11.0019 Assunto: [Acessão] 

Autor: MAY IARK WERNER e outros Requerido: VALDEMAR ALBINO 

KISTENMACHER e outros Vistos. Considerando a decisão do Agravo de 

Instrumento interposto pelo requerente (id 27222406), sendo negado 

provimento ao recurso, e consequentemente mantida a decisão que 

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, DETERMINO A INTIMAÇÃO da 

parte autora para comprove o recolhimento de custas e taxas judiciarias, 

sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Após decorrido o 

aludido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 23 de janeiro de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000074-02.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO DOS GAÚCHOS (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DIAS TAVARES (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LALIA TAVARES REIS NETA OAB - MT17037/E (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTORIDADE)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000074-02.2020.8.11.0019. 

AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO DOS GAÚCHOS 

FLAGRANTEADO: BRUNO DIAS TAVARES Vistos. Trata-se de PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de BRUNO 

DIAS TAVARES, ao argumento, em síntese, de que não há supedâneo 

fático e jurídico para a permanência de sua segregação. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pela 

manutenção da prisão provisória do autuado por entender que subsistem 

os requisitos e pressupostos da medida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, a teor do art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de 

privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as 

circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 

312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. 

Aliás, a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar 

de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem 

preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos 

autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde 

que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão. In casu, após análise detida dos autos, verifico que, 

embora estejam presentes a materialidade dos fatos e os indícios da 

autoria delitiva, deve ser considerado o novo contexto 

apresentado/demonstrado pela Defesa Técnica no bojo do pedido, tendo 

em vista que a decisão que decreta segregação cautelar tem natureza 

rebus sic stantibus, a teor do art. 316 do CPP. Insta consignar que a 

Defesa ressaltou/demonstrou alguns predicados pessoais favoráveis do 

flagrado, mormente endereço certo e trabalho lícito, circunstâncias 

“relevantes para a ponderação” (STJ, RHC 39764/SP – 22.10.2013). Com 

efeito, as “condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo 

garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente 

valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão 

por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins 

a que se propõem”. (RHC nº 439737/TO - Relator: Min. Jorge Mussi – 

18.3.2014). Desta feita, nesse momento, a prisão cautelar em pauta 

mostra-se desnecessária, tendo em vista o novo contexto fático abarcado 

aos autos, sobretudo quando verificado também a modificação das 

condições circunstanciais dos delitos, vez que a vítima mudou desta 

circunscrição e não possui mais vinculo com o autuado. Afigura-se, 

portanto, pertinente e suficiente a substituição da segregação por medidas 

cautelares alternativas, como providência conciliada entre a persecução 

penal e o direito de liberdade do autuado. Por todo exposto, e por ser 

suficiente e adequada a aplicação de medidas diversas da prisão, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

autuado BRUNO DIAS TAVARES, mediante as seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES previstas no art. 319, do Código de Processo Penal: a) 

COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades; b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e 
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estabelecimentos congêneres; c) proibição de ausentar-se da Comarca 

onde reside, sem a devida autorização deste juízo, ressalvadas hipóteses 

de urgência, as quais deverão ser posteriormente justificadas e 

comprovadas; e, d) DETERMINO, ainda, a devida instalação/aplicação dos 

aparelhos que compõe o “BOTÃO DO PÂNICO” – TORNOZELEIRA 

ELETRÔNICA e INTERRUPTOR, a fim de preservar a integridade física da 

vítima, de modo que tal medida deverá ser cumprida no ato liberatório do 

autuado; Sendo tudo cumprido, INTIME-SE a ofendida para comparecer no 

estabelecimento penal para retirada do aparelho interruptor e advertência 

das instruções de utilização. EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura 

em favor de BRUNO DIAS TAVARES, libertando-o, se por outro motivo não 

estiver preso, bem como advertindo-a que, no caso de descumprimento, 

poderá ter a prisão preventiva decretada. Notifique-se as partes. Promova 

o cadastramento da causídica. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. PORTO DOS GAÚCHOS, 23 de janeiro de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz(a) de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 4/2020-CPAN

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a senhora GABRIELA PINTO TEIXEIRA (39892), inscrita no RG 

n. 536587152 SSP/SP e CPF n. 430.818.028-73 do cargo de Assessor de 

Gabinete II - Grupo Operacional PDA-CNE-VIII - do Gabinete da Segunda 

Vara de sta Comarca, a partir de 23.01.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 22 de janeiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 8845 Nr: 1223-18.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonette do Amaral, 

José Miguel Fernandes Naves, alcunha "Zezinho", João Milzanyr Esteves 

Galvão, Regiane Luz Oliveira Simonette, Cleuza Lopes Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Couto Cardone, Fabiana do Couto 

Ribeiro Cardone, Itamar Ribeiro da Silva, Maria do Carmo Couto Ribeiro, 

Patrícia do Couto Ribeiro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clara Holleben Leite Muniz - 

OAB:5446, Derson Jales Costa Sales - OAB:3977, Jacy Holleben 

Leite - OAB:6.151-A, Joan Neto Barbosa Filho - OAB:41425/GO, 

Julliane Alves da Silva - OAB:18251 - MT, Lourena Vieira de Oliveira 

Dávila - OAB:14063 - MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606-MT, Maria 

Arlene Pessoa Costa - OAB:15201 - MT, MARIA LUCIA VIANA 

SALES - OAB:5913-B/MT, Naiara Andréa Peu da Silva - OAB:8460, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT, Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10.176, Alcenísio Alves Corrêa - OAB:2.400, Alexandre Peres 

do Pinho - OAB:8065 - MT, Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A/MT, Antônio Carlos Xavier Filho - OAB:14543-B 

OAB/MT, Antonio Carlos Xavier Filho - OAB:14543-B/MT, Antônio 

Horário da Silva Neto - OAB:MT 23.572, Antonio João de Carvalho 

Junior - OAB:6232/MT, Jackson William de Arruda - OAB:6369/MT, 

Joaquim Luiz da Silveira - OAB:27356 - GO, PATRICIA GEVEZIER 

PODOLAN DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 Intimação das partes: "(...)ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 

1.022 do CPC, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela parte 

requerida (fls. 2305/2308), mantendo-se incólume a decisão prolatada às 

fls. 2294/2295. Outrossim, tendo em vista a efetivação do depósito judicial, 

nos termos do artigo 474 do CPC, designo o dia 10 de março de 2020, às 

13h00(horário oficial do Estado de Mato Grosso), para início da produção 

da prova pericial, a ser realizada na propriedade rural indicada nos 

autos.Consigno que o prazo fixado é de 60(sessenta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da data da perícia.Na presente data, foi 

realizada a transferência de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais em favor do perito judicial na conta bancária indicada, conforme a 

expedição do alvará em anexo.No mais, cumpra-se integralmente a 

decisão de fls. 2165/2168.Por fim, em razão da renúncia apresentada às 

fls. 2296/2301, atualize-se o cadastro dos advogados no Sistema 

Apolo.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.De São Felix 

do Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 13 de janeiro de 

2019.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000114-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BARROS MILHOMEM OAB - 460.176.901-91 (REPRESENTANTE)

ADONIRAN DE MENESES MOURA OAB - MT26791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Saúde (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000114-58.2020.8.11.0059. 

REPRESENTANTE: MARIA BARROS MILHOMEM IMPETRADO: SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com 

pedido liminar impetrado por MARIA BARROS MILHOMEM, em face do 

Secretário Municipal de Saúde de Confresa/MT, devidamente qualificados. 

Narra a impetrante que é portadora de doença classificada com o CID10 

C73(carcinoma de tireoide – células de Hurthle) com estado clínico IVc 

(metástase em pulmão, mediastino, fígado, pescoço), conforme demonstra 

relatório médico anexo, sendo que na fase atual em que se encontra a 

doença, o tratamento exige a utilização dos medicamentos “Lenvantinibe 

10mg” e “Lenvatinibe 4mg”. Assim, pleiteou liminarmente pelo fornecimento, 

por tempo indeterminado e de forma ininterrupta, dos fármacos 

necessários para o tratamento de sua saúde. É o breve relato. Decido. A 

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09, DE 25 DE JULHO DE 2019, que alterou a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, dispõe no seu artigo 2º que "Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença". A PORTARIA N. 

29/2019/CM de 23/09/2019 autorizou o início da distribuição/redistribuição 

das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir do dia 30 de 

setembro de 2019. Assim, considerando que o presente feito trata-se 

direitos relativos à saúde pública de prestação continuada, proposta 

contra o Município de Confresa/MT, determino a redistribuição dos 

presentes autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande/MT. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-14.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000104-14.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 
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Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, 

nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002572-82.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA VIEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002572-82.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LINDALVA VIEIRA DE SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de 

tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os 

documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de 

início de prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem 

plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria 

que demanda necessariamente a produção de prova oral. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será melhor 

analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia 

requerida, por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), 

para, querendo, apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, quarta-feira, 21 de janeiro de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002571-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002571-97.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO ROSA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos 

trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de início de 

prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, 

o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que 

demanda necessariamente a produção de prova oral. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será melhor 

analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia 

requerida, por intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), 

para, querendo, apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, quarta-feira, 21 de janeiro de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-05.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE MARTINHA DE ASSIS (EXECUTADO)

EDER VITOR DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000027-05.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 056/2007 -CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação 

nos autos, devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço do executado, 

indicado nos autos. Porto Alegre do Norte, 23 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001676-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANOR LUIS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001676-39.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo as guias serem 

emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço indicado nos 

autos. Porto Alegre do Norte, 23 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000078-16.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. L. (REQUERENTE)

M. C. Z. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

LYSIAN CAROLINA VALDES OAB - MS7750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000078-16.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 

despacho de ID 28104903, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito. Porto 

Alegre do Norte, 23 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000995-69.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para querendo, impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 23 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001712-81.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TIZZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001712-81.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o endereço do executado, indicado nos 

autos, localiza-se na zona rural, em local não abrangido pelos Correios 

para entrega de correspondências a domicílio, e considerando que o 

pagamento da diligência realizado conforme guia de ID 24781631 diz 

respeito a endereço situado na zona urbana de Porto Alegre do Norte, 

sendo que o endereço informado na inicial situa-se na zona rural de Porto 

Alegre do Norte, em área de abrangência da Zona 17 - Canabrava do 

Norte - Setor Oito, cujo valor da diligência é R$ 622,30, intimo a parte 

autora para providenciar o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do(s) mandado(s) de citação nos endereço informado na 

inicial, devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando-se 

nos autos o recolhimento da diligência. Porto Alegre do Norte, 23 de janeiro 

de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-07.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BARROS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000001-07.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): VALDIVINO BARROS PEREIRA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro 

documento que comprove a hipossuficiência financeira do requerente, sob 

pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 22 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002509-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUGUINEY BATISTA CUNHA OAB - MT0015890A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA RITA DAMIAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002509-57.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES EXECUTADO: 

TEREZINHA RITA DAMIAO Vistos. Preliminarmente, defiro ao embargante 

os benefícios da gratuidade judiciária, consoante preconiza o artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte embargada para 

que, querendo, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil . Sobrevindo 

manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. De São Felix do Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte-MT, 

23 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 66404 Nr: 1880-08.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Feliciano Borba - ME, Alessandra 

Feliciano Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça constante da ref. 42 

E 43, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte exequente, via 

remessa dos autos, para apresentar manifestação em prosseguimento, no 

prazo de 30 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1884-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. N. da Costa - Soverteria, ILDA NAVARRO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I. N. DA COSTA - SOVERTERIA, CNPJ: 

05990307000109 e atualmente em local incerto e não sabido ILDA 

NAVARRO DA COSTA, Cpf: 85131822149. atualmente em local incerto e 
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não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de I. N. DA COSTA - 

SOVERTERIA e ILDA NAVARRO DA COSTA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de OMISSÃO DE INFORMAÇÕES 

ECONÔMICO-FISCAIS - GIEF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20146389/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/06/2014

 - Valor Total: R$ 171.574,00 - Valor Atualizado: R$ 155.976,39 - Valor 

Honorários: R$ 15.597,64

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc. Primeiramente, esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a fazenda pública estadual não tem por hábito ou 

regra transacionar, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, 

que se resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.1. Recebo a petição 

inicial e determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1884-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. N. da Costa - Soverteria, ILDA NAVARRO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que afixei no mural de avisos e publicações que se 

encontra na entrada do Cartório da 2ª Vara Cível desta Comarca, o Edital 

de CITAÇÃO expedido nesta data (ref. 46)).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 67021 Nr: 2085-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Ribeiro Camelo, vulgo "Neguinho", 

C. Ribeiro Camelo - Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIONOR RIBEIRO CAMELO, VULGO 

"NEGUINHO", Cpf: 40158756134, Rg: 230.742-9, Filiação: Geralda da Silva 

Camelo e Valdivino Ribeiro Camelo, data de nascimento: 27/12/1964, 

brasileiro(a), natural de Goiás-GO, casado(a), comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido C. RIBEIRO CAMELO - COMERCIO, CNPJ: 

05962381000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLAUDIONOR RIBEIRO CAMELO, VULGO "NEGUINHO" e C. RIBEIRO 

CAMELO - COMERCIO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Omissão na entrega das informações econômico-fiscais., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20141488/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/03/2014

 - Valor Total: R$ 468.363,00 - Valor Atualizado: R$ 425.784,52 - Valor 

Honorários: R$ 42.578,45

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc. Primeiramente, esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a fazenda pública estadual não tem por hábito ou 

regra transacionar, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, 

que se resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.1. Recebo a petição 

inicial e determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 
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na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 68149 Nr: 2483-81.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medeflecha Ind. E Com de Madeiras LTDA, 

EMILIO RIBEIRO SILVA, Emival Soares Martins, IVAN JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEDEFLECHA IND. E COM DE MADEIRAS 

LTDA, CNPJ: 07592794000179, atualmente em local incerto e não sabido 

EMILIO RIBEIRO SILVA, Cpf: 17104262172, atualmente em local incerto e 

não sabido EMIVAL SOARES MARTINS, Cpf: 53236777168, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido IVAN JOSÉ DOS SANTOS , Cpf: 

57790230182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MEDEFLECHA IND. E COM DE 

MADEIRAS LTDA, EMILIO RIBEIRO SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Deixou de Recolher o ICMS retido, ou 

que deveria ter sido retido, em razão da condição decontribuinte 

substituto, apurado por meio de levantamento fiscal., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6997/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/06/2014

 - Valor Total: R$ 121.810,80 - Valor Atualizado: R$ 110.737,08 - Valor 

Honorários: R$ 11.073,71

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Primeiramente, esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que 

como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a fazenda pública estadual não tem por hábito ou regra 

transacionar, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.1. Recebo a petição 

inicial e determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Vistos.Primeiramente, esclareço que deixo de designar 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de 

praxe e conforme se extrai da própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que 

a Fazenda Pública não tem por hábito ou regra transacionar, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.Assim: 1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 
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recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 3055-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J de Oliveira Silva Secos e Molhados, José de 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J DE OLIVEIRA SILVA SECOS E 

MOLHADOS, CNPJ: 06291633000182 e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, Cpf: 79798055187, Rg: 5.282.471, 

brasileiro(a), solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J DE OLIVEIRA SILVA SECOS 

E MOLHADOS e JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Omissão na entrega das informações 

econômico-fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 11702/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2014

 - Valor Total: R$ 81.329,39 - Valor Atualizado: R$ 73.935,81 - Valor 

Honorários: R$ 7.393,58

Despacho/Decisão: VistosPrimeiramente, esclareço que deixo de designar 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de 

praxe e conforme se extrai da própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que 

a fazenda pública estadual não tem por hábito ou regra transacionar, o 

que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Vistos.Primeiramente, esclareço que deixo de designar 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de 

praxe e conforme se extrai da própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que 

a Fazenda Pública não tem por hábito ou regra transacionar, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.Assim: 1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 69485 Nr: 3160-14.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves B. Comercio (Ceralista 

Barbosa), Domingos Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o endereço para citação do executado constante na 

petição de ref. 26 está incompleto, impossibilitando a expedição da Carta 

de Citação, impulsiono os autos a fim de intimar o Exequente para 

manifestar-se informando endereço completo, ou para requerer o que 

entender de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 69796 Nr: 3331-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thelma Campos de Abreu - ME, Thelma 

Campos de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THELMA CAMPOS DE ABREU - ME, CNPJ: 

09233207000180 e atualmente em local incerto e não sabido THELMA 

CAMPOS DE ABREU, Cpf: 98839233172, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de THELMA CAMPOS DE ABREU 

- ME e THELMA CAMPOS DE ABREU, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6468/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 51.384,18 - Valor Atualizado: R$ 46.712,89 - Valor 

Honorários: R$ 4.671,29

Despacho/Decisão: DESPACHOConsiderando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 70016 Nr: 3447-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMART TECIDOS LTDA ME, ALINE 

SILVA PADILHA, Luis Cesar Cardoso, JULIO CESAR SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISMART TECIDOS LTDA ME, CNPJ: 

05616197000101 e atualmente em local incerto e não sabido LUIS CESAR 

CARDOSO, Cpf: 26306670149, Rg: 1893351, Filiação: Francilina Martins 

Cardoso e Jose Martins, data de nascimento: 28/06/1963, brasileiro(a), 

divorciado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRANCISMART TECIDOS 

LTDA ME, ALINE SILVA PADILHAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Omissão na entrega das informações 

econômico-fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 201410798/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/08/2014

 - Valor Total: R$ 60.800,62 - Valor Atualizado: R$ 55.273,29 - Valor 

Honorários: R$ 5.527,33

Despacho/Decisão: DESPACHOConsiderando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002238-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES LIBERAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES TOSTA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002238-48.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO ALVES LIBERAL REU: RICARDO RODRIGUES TOSTA 

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, ressaltando a possibilidade de revogação. 
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Citem-se o requerido e todos os confinantes na forma do art. 246, § 3º do 

CPC, para apresentarem a defesa que quiserem, se lhes aprouver, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), e, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, dos réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(CPC, artigos 246, §3º, e 257, III). Intimem-se, pela via postal, com aviso de 

recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para manifestarem 

eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao Ministério 

Público, nos termos do art. 279 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte-MT, 22 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002551-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FERNANDES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002551-09.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DARCI FERNANDES DA CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, quinta-feira, 22 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002520-86.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA DE ASSIS (AUTOR(A))

PEDRO SINVAL DO ESPIRITO SANTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERSON JALES COSTA SALES OAB - MT3977-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (REU)

DIRCEU PINHATTI MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MARASCHIN OAB - 731.595.061-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002520-86.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO SINVAL DO ESPIRITO SANTO MARTINS, APARECIDA 

FATIMA DE ASSIS REU: DIRCEU PINHATTI MENDES, MARIA FRANCISCA 

RASQUERI MENDES REPRESENTANTE: ANDRE MARASCHIN Vistos. 

Trata-se de ação de usucapião, com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, ajuizada por PEDRO SINVAL DO ESPÍRITO SANTO MARTINS E 

APARECIDA FÁTIMA DE ASSIS em face do ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI 

MENDES e MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES, todos qualificados 

nos autos. Observando a presença dos requisitos legais da inicial 

contidos no art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, recebo a 

presente dando continuidade a atividade jurisdicional pelo impulso oficial. 

Cite-se, pessoalmente, o requerido, bem como dos confinantes 

identificados na peça vestibular, na forma preconizada pelo art. 246 do 

CPC (por oficial de justiça), para utilizar-se, no prazo de 15 dias, das 

respostas que entendam cabíveis ao caso vertente, salientando que se 

não apresentarem contestação serão presumidos como aceitos e 

verdadeiros (art. 344 do CPC) os fatos alegados pela parte autora. 

Igualmente citem-se os confinantes, (art. 246, §3°, do CPC) e os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, na forma editalícia (art. 

256 do CPC), cujo prazo deverá ser de 30 dias, devendo tais citações 

conterem a advertência do art. 344 do Código Processual Civil e o resumo 

da inicial com seus pedidos. Em todos os casos os cônjuges das partes 

deverão ser citados. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Circunscrição a que pertence à área, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, preste informações a este juízo sobre a área em disputa, o mesmo 

se dando em relação ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, 

inserindo nos referidos ofícios informações quanto ao bem em disputa, 

sobretudo no que diz respeito à localização. Cientifique (por via postal) a 

União, o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Alegre do 

Norte/MT, respectivamente nas pessoas do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso e Prefeito Municipal ou Procurador do Município, para que 

manifestem eventual interesse sobre o objeto da demanda, devendo o 

competente instrumento ser acompanhado com a fotocópia da inicial e 

documentos a ela encartados. Havendo necessidade de expedição de 

carta precatória, expeça-se (devidamente instruída com a contra fé da 

inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado a fim de citar a parte 

requerida nos termos da presente decisão, se possível no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 260 do CPC), devendo a escrivania consignar em seu 

bojo nossas homenagens. Notifique o nobre membro do Ministério Público 

para opinar sobre o feito, vez que se trata de causa em que se faz mister 

sua participação, consoante os termos preconizados no art. 178, inciso III, 

c/c 279, ambos do CPC. Encerrado o prazo para as respostas, 

venham-me os autos conclusos. Em tempo, no que concerne ao pedido de 

tutela urgência, tem-se que, por ora, não se revela prudente o deferimento 

do pleito, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos 

termos do art. 300 , § 3º , do Código de Processo Civil, que estabelece que 

“ a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Desse modo, 

inviável se mostra a concessão da medida de urgência, tendo em vista 

que o provimento pleiteado se confunde com o próprio pedido principal, de 

caráter satisfativo, motivo pelo qual a indefiro. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. PORTO ALEGRE DO NORTE, 22 de janeiro 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002524-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002524-26.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE ALVES LIBERAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação para concessão de 

benefício previdenciário por incapacidade, ajuizada por JOSÉ ALVES 

LIBERAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

ambos qualificados nos autos. A parte requerente aduziu estar acometida 

por patologia, a saber, “ miocardiopatia + arritimia cardíaca e marca-passo 

cardíaco, com insuficiência cardíaca”, que a impede de exercer atividade 

laborativa. Afirmou a parte autora que percebeu benefício previdenciário 

por incapacidade (auxílio-doença) no período compreendido entre 

23/02/2016 a 24/12/2016, bem assim de 09/11/2017 a 18/09/2018. 

Asseverou que a autarquia não teria prorrogado o benefício de 

auxílio-doença, argumentando que não teria sido constatada incapacidade 

para o trabalho (“parecer contrário da perícia médica”). Diante de tais 

asserções, postulou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a 

autarquia requerida promova a implantação do benefício de auxílio-doença. 

No mérito, postulou pela conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez. Vieram os autos conclusos. É relatório. 

Decido. Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, cediço que para a concessão de tutela de urgência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 693 de 743



necessário se revela o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e 

o perigo de dano o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, no que 

se refere à verossimilhança das alegações, a parte requerente acostou 

nos autos diversos laudos médicos e exames clínicos, por meio dos quais 

se infere que a primeira se encontra acometida de“ miocardiopatia + 

arritimia cardíaca e marca-passo cardíaco, com insuficiência cardíaca.” 

Impende salientar que, em que pese o benefício ter sido indeferido em 18 

de novembro de 2018, o médico Dr. Rodrigo Tannus, por meio de atestado 

médico (ID 27438743), declarou, em 05 de novembro de 2019, que a parte 

requerente se encontra incapacitada para o exercício de atividade 

laborativa, necessitando se afastar, por 06 (seis) meses, de suas 

funções em razão do elevado risco de morte súbita. De outro vértice, o 

periculum in mora se consubstancia na possibilidade de agravamento da 

patologia enfrentada pela parte requerente, bem assim pelo risco de vida. 

Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase processual, 

verifica-se que a parte requerente logrou êxito em demonstrar o 

preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela de urgência para determinar à autarquia requerida que proceda com 

a implantação integral do benefício de auxílio-doença à parte requerente. 

Cite-se a autarquia requerida mediante remessa dos autos, devendo ser 

intimada para proceder com a imediata implantação do benefício, sob risco 

de arbitramento de multa diária, a ser oportunamente fixada. Sem prejuízo 

ao cumprimento da determinação supra, deverá a Secretaria Judicial 

expedir ofício à autarquia requerida, cientificando-a acerca da 

necessidade de implantação da benesse em favor da parte autora. Por 

fim, esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, porque em feitos que se tem no 

polo passivo a Fazenda Pública, o réu não concilia e nem transaciona e, 

por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual. Assim, nomeio, desde já, o 

Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia 

em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a 

ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 

305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os 

em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 22 de janeiro 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA OAB - GO27832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3 F REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP (REU)

KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001123-89.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO REU: KOPPERT 

DO BRASIL HOLDING LTDA, 3 F REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - 

EPP Tendo em vista o recolhimento da primeira parcela das custas 

processuais, recebo a inicial. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 31 de março de 2020, às 

14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 22 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000863-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAR CESAR DOS SANTOS PETRONETTO (AUTOR(A))

CLEIDE AGUIAR DE SOUSA (AUTOR(A))

PRISCILA FERREIRA DA SILVA PETRONETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR MARINS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000863-12.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MAR CESAR DOS SANTOS PETRONETTO, PRISCILA 

FERREIRA DA SILVA PETRONETTO, CLEIDE AGUIAR DE SOUSA REU: 

ALAIR MARINS DOS SANTOS Trata-se de ação de exibição de 

documentos c/c tutela de urgência proposta por MAR CÉSAR DOS 

SANTOS PETRONETTO, PRISCILA FERREIRA DA SILVA PETRONETTO e 

CLEIDE AGUIAR DE SOUZA em face de ALAIR MARINS DOS SANTOS, 

todos devidamente qualificados. Foi determinada a emenda a inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora comprovasse o 

recolhimento das custas iniciais (ID 21895438). O prazo supra transcorreu 

“in albis”. É o relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, 

autoriza o indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, 

sendo prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de 

demonstrar seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, 

apesar de devidamente intimada, a parte autora não atendeu a 

determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou seja, não 

apresentou a guia e comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sequer justificativa plausível para não tê-lo feito. Assim, 

considerando a inércia da parte requerente, INDEFIRO a petição inicial e 

determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC. 

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários porque não houve a citação da parte contrária. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.R.I. Porto 

Alegre do Norte-MT, 23 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 72233 Nr: 4531-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irismar Pinto de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 
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esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 46234 Nr: 2040-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimauro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado Lucimauro Gomes da 

Silva, por intermédio de seu advogado, Dr. Weiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 67637 Nr: 2238-70.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Barbosa Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Considerando que o réu manifestou o desejo de recorrer, impulsiono os 

autos intimando a defesa do réu para providenciar o recurso, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124348 Nr: 70-56.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Elias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone com o advogado Dr. Carlos 

Roberto Ribeiro Filho, nomeado para patrocinar a defesa dativa do réu 

Tiaogo Elias Ferreira, bem como para intimá-lo acerca da referida 

nomeação, oportunidade em que o douto advogado disse que aceita o 

encargo, ficando ciente, para apresentar resposta à acusação no prazo 

legal.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65711 Nr: 206-67.2019.811.0098

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Porfirio de 

Campos Filho - OAB:22799/O, Everaldo Batista Filgueira Junior - 

OAB:11988

 Certifico que conforme decisão de fls. 32/35, impulsiono o presente feito 

para intimar o advogado cadastrado nos autos, para que, no prazo legal, 

apresente as devidas alegações finais, conforme determinação nas 

citadas páginas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66537 Nr: 629-27.2019.811.0098

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 Certifico que conforme decisão de fls. 32/34, impulsiono o presente feito 

para intimar o advogado cadastrado nos autos, para que, no prazo legal, 

apresente as devidas alegações finais, conforme determinação nas 

citadas páginas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-04.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, via DJE, para impugnar a Contestação 

apresentada pelo Requerido, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000586-73.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MUQUISAI RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação 

apresentada pelo Requerido é TEMPESTIVA. Assim, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar a parte autora, através do seu Advogado 

constituído para impugnar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. 

PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 JOSE JOAO FORNANCIARI 

NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-68.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI APARECIDA NOGUEIRA (AUTOR(A))

SINVAL RIBEIRO TOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVEIRA LEAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

Processo nº: 1000554-68.2019.8.11.0098 Ação: PROCEDIMENTO COMUM 
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CÍVEL (7) Polo Ativo: SINVAL RIBEIRO TOGO e outros Polo Passivo: JOSE 

DA SILVEIRA LEAO CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão 

constante no Id. 27142406, que nos autos protocolados sob o nº 

1000554-68.2019.8.11.0098, em trâmite neste Juízo da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião-MT, tendo como Parte Autora SINVAL 

RIBEIRO TOGO e outros, inscrito(a) no CPF nº 077.627.471-68, e como 

Parte Requerida JOSE DA SILVEIRA LEAO, inscrito(a) no CNPJ nº 

070.117.921-04, por ocasião da instrução do feito, o(a) Dr.(ª) Erykson 

Thyago Pereira da Silva – OAB/MT 22.102, foi nomeado(a) defensor(a) 

dativo para defender os interesses da Parte Requerida. Certifico, ainda, 

que o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito, Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, 

arbitrou os honorários advocatícios no importe de 01 (uma) URH, na data 

de 09 de novembro de 2019, conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão 

de Id. 27142406, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação 

ao que foi determinado, é o que me cumpre certificar. "Assinado 

Eletronicamente" FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de PORTO 

ESPERIDIÃO, Estado de Mato Grosso, em 23 de janeiro de 2020. Eu, JOSE 

JOAO FORNANCIARI NETO, digitei. Eu, FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS, 

Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade desta certidão 

poderá ser certificada no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-97.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ASSIS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Recursal Certifico que a 

Contestação apresentada pelo Requerido é TEMPESTIVA. Assim, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de 

janeiro de 2020 JOSE JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE 

DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-97.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ASSIS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Recursal Certifico que a 

Contestação apresentada pelo Requerido é TEMPESTIVA. Assim, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar, 

caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de 

janeiro de 2020 JOSE JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE 

DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-21.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação 

apresentada pela parte Requerida é TEMPESTIVA. Assim, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 

JOSE JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-21.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação 

apresentada pela parte Requerida é TEMPESTIVA. Assim, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 

JOSE JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-75.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IMERA PINTO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação 

apresentada pelo Requerido é TEMPESTIVA. Assim, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar a parte autora para impugnar, caso queira, no prazo 

de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 JOSE 

JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE 

PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251583

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000130-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. P. D. S. (REQUERENTE)

MARIA INES PADOVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Impulsionamento Ante o retorno do AR e Id. 

22050405 e ausência de manifestação/resposta da Caixa Econômica 

Federal, IMPULSIONO o feito com a finalidade de intimar os Autores, 

através de seu Advogado constituído, bem como da Douta Representante 

do Ministério Público, para manifestar quanto ao que entenderem de direito, 

no prazo de 15 dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 JOSÉ 

JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE 

PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251583

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000291-36.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

estado de mato grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI ALVES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

MUNICIPIO DE GLORIA D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLETE OLIVEIRA SEVERINO (HERDEIRO)

MARCIO PAULO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

MARLE RODRIGUES OLIVEIRA (HERDEIRO)

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Impulsionamento Impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a Inventariante, através de seu Advogado, para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça em Id. 27116265, no 

prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-81.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA FLORES TOSSUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Procuradores, da Decisão de Id. 27168290, CIENTIFICANDO-AS de que 

possuem PRAZO COMUM de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, sob pena da Decisão se tornar estável.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000344-17.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA MARTINS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER COELHO (REQUERIDO)

 

Ante a juntada da Carta Precatória de Citação da Requerida, em Id. 

24610446, procedo à intimação da parte autora, através de sua Advogada 

constituída, para IMPULSIONAR o feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000268-90.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte Autora, através de 

seus Advogados(as) constituídos(as), para informarem novo endereço 

para citação do Requerido, tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça 

em Id. 25485643.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000268-90.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte Autora, através de 

seus Advogados(as) constituídos(as), para informarem novo endereço 

para citação do Requerido, tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça 

em Id. 25485643.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000102-58.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA MEDEIROS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18458 Nr: 29-31.2004.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdira Baltazar Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:MT 9978 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Pereira Ferraz - 

OAB:3558-B, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 AUTOS Nº 2007/155

CÓDIGO N° 18458.

1. Vistos.

2. Considerando que, embora devidamente intimada do desarquivamento, a 

parte requerente nada manifestou, conforme certidão de fls. 362, retornem 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 28360 Nr: 453-97.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adalberto Pagliuca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:1127-A, Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magda Luiza Rigodanzo 

Egger - OAB:25731PR, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB/MT 

14.431-A

 AUTOS Nº 453-97.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº 28360.

1. Vistos.

 2. Em atenção aos autos verifico que, conforme consta no sistema Apolo, 

há documentos pendentes de juntada, sendo assim DETERMINO que seja 

procedida a referida juntada.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 445-08.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geilzo Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Fundamento e decido.8.Inexistindo prejudiciais a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com o arts.3º e 319 do Código de 

Processo Civil, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em 

ausência dos pressupostos processuais, inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se.9.Desta forma, declaro o 

feito saneado, remetendo-o à fase instrutória.10.No que tange à prova 

testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro.11.Assim, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

janeiro de 2019, às 14h00min. Cientifique-se as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].12.Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o 

previsto no [art.357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC].13.Na impossibilidade de a intimação ser 

realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] 

deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar 

as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. 14.Expeça-se o necessário.15.Intimem-se. 

16.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58556 Nr: 863-14.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Viana Cia Ltda, Jefferson Marcio Viana, 

Miriam Balduino de Andrade Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 863-14.2016.811.0098

Código: 58556

1. Vistos.

2. Postergo a analise do petitório de fls. 112 e, considerando a 

impugnação à Exceção de Pré-Executivo apresentada às fls. 96/109, 

certifique-se acerca da apresentação de Exceção de Pré Executivo.

3. As providencias.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51733 Nr: 1228-10.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiney Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:16501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT-13.431-A

 Autos nº 1228-10.2012.811.0098.

Código nº 51733.

1. Vistos.

2. Postergo a análise do petitório de fls. 170/174.

3. Diante do que consta nos autos, certifique a Secretaria da Vara Única 

se o patrono da parte requerida ficou impossibilitado de realizar carga dos 

autos no prazo legal.

4. Cumpra-se com urgência.

5. Intime-se.

Porto Esperidião/MT, 24 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52790 Nr: 885-77.2013.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 PROCESSO Nº 885-77.2013.811.098.

CÓDIGO 52790.

Vistos.

1. Considerando o lapso temporal da última atualização do débito nos 

presentes autos (fls.213), DETERMINO que a parte requerente junte aos 

autos planilha de débito atualizada.

 2. Após, voltem-me conclusos para análise do pleito retro.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29925 Nr: 978-45.2010.811.0098

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 978-45.2010.8.11.0098.

CÓDIGO N° 29925.

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação da parte autora às fls. 1035/1051, 

intime-se a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, em 

observância ao princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, prevista no 

Art. 7º do Código de Processo Civil.

 3. Após, voltem-me os autos conclusos.

Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 1161-16.2010.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando Rodrigues 

Breia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Adair Gomes, Juliane Ferreira da 

Almeida, "Bigode" - Irmão do Serginho, restaurante Gasparzinho, Norberto 

Inacio de Oliveira, Adecelson Ferreira de Souza, Luiz Antonio Ferreira, 

Cleidemar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O, Luana Machado Scaloppe - OAB:17260
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:MT/7.948

 AUTOS Nº 1161-16.2010.8.11.0098.

CÓDIGO 30108.

1. Vistos.

Considerando que as partes requeridas Adecelson Ferreira de Souza, 

Cleidemar Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Ferreira foram devidamente 

citadas por edital às fls. 335 e 339/340 e, decorrido in albis o prazo para 

manifestação, nomeio como Curador Especial o Advogado Dr. Erykson 

Thyago Pereira da Silva OAB/MT 22102, para atuar em defesa dos 

requeridos, que deverá ser intimado desta nomeação pessoalmente, para, 

manifestar-se em tal condição, no prazo legal.

 2. Outrossim, deixo para arbitrar os honorários advocatícios ao final da 

presente demanda.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para 

deliberações.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010006-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão Certifico que, na 

presente data, enviei ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça, via Malote Digital, o ofício de Id. 28295885 solicitando 

vinculação do valor depositado em Conta Única, cumprindo determinação 

em Sentença prolatada em Id. 27519456. Recibo de envio em anexo. 

PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 JOSÉ JOÃO FORNANCIARI 

NETO Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251584

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010006-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão Certifico que, na 

presente data, enviei ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça, via Malote Digital, o ofício de Id. 28295885 solicitando 

vinculação do valor depositado em Conta Única, cumprindo determinação 

em Sentença prolatada em Id. 27519456. Recibo de envio em anexo. 

PORTO ESPERIDIÃO, 23 de janeiro de 2020 JOSÉ JOÃO FORNANCIARI 

NETO Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251584

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-22.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo o não preenchimento dos 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que DETERMINO ao 

procurador da parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, colacionando aos autos cópia do indeferimento 

administrativo e do comprovante de residência recente (últimos três 

meses) em nome da parte autora, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros (pai, mãe, marido etc.), deverá 

estar acompanhado de declaração assinada com firma reconhecida em 

tabelionato de notas, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, 

não obstante as razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total 

ausência de comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, 

pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que quando se concede o 

benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente quando não há 

sequer um documento que indique alegada insuficiência financeira. Há de 

se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o 

Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do 

CPC é relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Ressalte-se que embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no mesmo prazo 

da emenda (quinze dias), sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia 

das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas 

de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia 

dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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ALTAIR FRANCISCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Não obstante as 

razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, pouco importa a 

afirmação da parte na inicial de que não está em condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os 

benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que a parte requerente demonstre ser 

efetivamente desprovida de recursos econômico-financeiros. Cumpre 

ressaltar que quando se concede o benefício da gratuidade de justiça, 

alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de 

recolher custas, não são graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser 

concedida de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente 

quando não há sequer um documento que indique alegada insuficiência 

financeira. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a 

presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Ressalte-se que embora 

para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no mesmo prazo da emenda (quinze dias), 

sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da 

carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de 

eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão 

de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do 

imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob 

pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000861-76.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE KUBISZESKI (AUTOR(A))

NEIVA GIACOMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIELY ROBERTI OAB - MT25939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48984 Nr: 2092-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O, MINISTERIO PÚBLCO DO ESTADO DA 

BAHIA - OAB:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que compareçam em Cartório para assinarem e 

retirarem o termo de guarda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 2682-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALLEX SANDRO MINGOTI 

RÊGO - OAB:MT/15093

 Nos temos do Povimento 056/2007/ CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 2523-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 
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OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para 

apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17379 Nr: 567-56.2010.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geise Cristina Machado Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Liege Winkelmann de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19099 Nr: 895-49.2011.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Hélio Vitorino da 

Silva, Ivanete Bissolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

RAUL DARCI DOLZAN - OAB:2496-B/MT, servio tulio de barcelos - 

OAB:14258A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36519 Nr: 805-02.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOLTZ, EDELTRAUT ELFRIDA 

ENGFER GOLTZ, MARIANE ELIZABETH GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição nas Comarcas deprecadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39224 Nr: 225-35.2016.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Bailona Ribeiro Gorgen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação dos 

confinantes. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39538 Nr: 306-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MELLO, Dione Rodrigues dos 

Santos, OSVALDIR PAIM, Lídio Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/MT, JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - 

OAB:MT/20.144, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, Tiago 

Canan - OAB:9180/MT, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência, mediante emissão de guia, disponível 

no sítio eletrônico do PJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46901 Nr: 1093-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA TIOSSI, VALMIR TIOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:70755

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55790 Nr: 754-83.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE SOUZA , SILVANIA MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de intimação da 

sentença dos Requeridos. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000693-74.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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SANTINA SALLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTIA RAQUEL RAUBER OAB - MT18080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Outros Interessados:

REGINA DA SILVA (CONFINANTES)

Natalicia Jose de Souza (CONFINANTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 

DA COMARCA DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Réus ausentes, desconhecidos e interessados (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RODRIGO CAMARA RITTERBUCH (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000693-74.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 33.546,98 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

SANTINA SALLA Endereço: Rua Maranhão (Rua EF-27),, s/n, Lote 16, 

Quadra 24,, Setor E, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: 

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA 

Endereço: Rua Campo Novo, 608, Canarana/MT, CEP 78640-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, 

DESCONHECIDOS E INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O autor, vem por meio de sua 

advogada, propor Ação de Usucapião de Bem Imóvel contra a requerida, 

ambos acima qualificados requerendo o reconhecimento do usucapião do 

imóvel, alegando que a posse é mansa, pacífica e ininterrupta, tendo sido 

adquirida de boa-fé e com justo título, requerendo seja declarado por 

sentença a propriedade da requerente, com o respectivo mandado de 

inscrição do título no Registro de Imóveis, para os devidos efeitos legais 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano, com área de 

450m², denominado Lote 16 da quadra 24, setor "E", Loteamento Urbano 

Querência – MT, localizado a Rua EF-27, matriculado sob o nº. 3.624, junto 

ao CRI de Nova Xavantina – MT. DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial. Defiro 

a gratuidade. Anote-se. Cite-se a parte ré para que apresente 

contestação no prazo legal. Citem-se os confinantes para que se 

manifestem sobre a pretensão formulada na petição inicial, opondo 

(eventualmente) resistência ao pedido. Citem-se, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar incerto e eventuais interessados. 

Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja área pertence (observar 

envio dos autos). Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para 

que preste informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo 

eventual resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial). 

Após, ao MP. Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória. 

Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, digitei. QUERÊNCIA, 23 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000739-66.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 

SUDOESTE GOIANO - COMIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA BOZZOLAN DE LIMA OAB - GO33073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MANTELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 27437647, no prazo de 

15(quinze) dias. Sob pena de devolução independentemente de 

cumprimento. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 23 de janeiro de 2020. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14001 Nr: 347-66.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FONSECA LACERDA - 

OAB:5755, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Considerando a petição da advogada Dra. DAIANE FONSECA LACERDA 

juntada na Ref. 161 em que a mesma RENUNCIA AO MANDATO e a defesa 

do réu Ronaldo Vieira Rodrigues, impulsiono o presente feito para o setor 

competente para que expeça-se o necessário para a notificação pessoal 

do réu, afim de que o mesmo constitua novo procurador ou manifeste-se 
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pela nomeação de defensor para atuar em sua defesa na presente Ação 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35879 Nr: 2480-37.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR BIONDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46270 Nr: 691-95.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 12.009, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:OAB/MT 5.928, 

Victor Oliveira de Lima - OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bolognini 

Tavares - OAB:OAB/PR 74.535

 É o relatório. Passo a decidir conjuntamente. Inicialmente, considerando a 

expiração do prazo disposto no acordo reflexo aos autos de códs. nº 

46497 e nº 46499; extingo-os com resolução de mérito. 

Consequentemente, arquivem-se os feitos sub examine com as baixas a 

cautelas de estilo (por cautela, mantenha-os apensos para eventuais 

consultas). Reconheço, por lógica processual, o trânsito em julgado 

(inteligência do art. 1.000 do NCPC). As custas remanescentes dos dois 

embargos, conforme previsto no acordo juntado à ref. 99 dos autos de 

Cód. nº 46497, ficará a cargo da CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.Lado outro, proceda-se à reclassificação dos autos de 

Cód. nº 46270 e nº 46306; conforme determinado à ref. 100 dos autos de 

Cód. nº 46270. Feita a reclassificação, ante ao teor da certidão juntada à 

ref. 128 dos autos de Cód. nº 46270, determino que os valores sejam 

vinculados corretamente aos respectivos autos de imediato. Com a 

vinculação correta, proceda-se à liberação dos valores à CHS 

AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; conforme requerido, 

respectivamente, às refs. 127 e 174 dos autos de Códs. nº 46270 e 

46306. (POR ECONOMICIDADE PROCESSUAL, JÁ DESCONTADOS OS 

VALORES DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DOS 

PROCESSOS DE CÓDS. Nº 46497 E 46499). Vale ressaltar que as partes 

opostas se mantiveram inertes aos pedidos de levantamento de valores 

ora concedidos (ref. 145 dos autos de Cód. nº 46270 e ref. 192 dos autos 

de Cód. nº 46306).Após, sobretudo com a reclassificação supracitada 

(“condition sine qua non” para continuidade dos feitos), retornem-me 

conclusos os autos para deliberações outras.No mais, junte-se cópia 

desta decisão as demais processos (Códs. nº 46306, nº 46497, nº 4699). 

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 12.009, PAULO VITOR REGINATO - OAB:OAB/MT 23017, 

Thiago de Abreu Ferreira - OAB:OAB/MT 5.928, Victor Oliveira de 

Lima - OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bolognini 

Tavares - OAB:OAB/PR 74.535

 É o relatório. Passo a decidir conjuntamente. Inicialmente, considerando a 

expiração do prazo disposto no acordo reflexo aos autos de códs. nº 

46497 e nº 46499; extingo-os com resolução de mérito. 

Consequentemente, arquivem-se os feitos sub examine com as baixas a 

cautelas de estilo (por cautela, mantenha-os apensos para eventuais 

consultas). Reconheço, por lógica processual, o trânsito em julgado 

(inteligência do art. 1.000 do NCPC). As custas remanescentes dos dois 

embargos, conforme previsto no acordo juntado à ref. 99 dos autos de 

Cód. nº 46497, ficará a cargo da CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.Lado outro, proceda-se à reclassificação dos autos de 

Cód. nº 46270 e nº 46306; conforme determinado à ref. 100 dos autos de 

Cód. nº 46270. Feita a reclassificação, ante ao teor da certidão juntada à 

ref. 128 dos autos de Cód. nº 46270, determino que os valores sejam 

vinculados corretamente aos respectivos autos de imediato. Com a 

vinculação correta, proceda-se à liberação dos valores à CHS 

AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; conforme requerido, 

respectivamente, às refs. 127 e 174 dos autos de Códs. nº 46270 e 

46306. (POR ECONOMICIDADE PROCESSUAL, JÁ DESCONTADOS OS 

VALORES DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DOS 

PROCESSOS DE CÓDS. Nº 46497 E 46499). Vale ressaltar que as partes 

opostas se mantiveram inertes aos pedidos de levantamento de valores 

ora concedidos (ref. 145 dos autos de Cód. nº 46270 e ref. 192 dos autos 

de Cód. nº 46306).Após, sobretudo com a reclassificação supracitada 

(“condition sine qua non” para continuidade dos feitos), retornem-me 

conclusos os autos para deliberações outras.Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues Cavalheire - 

OAB:OAB/SP 216.131, Guilherme Bolognini Tavares - OAB:OAB/PR 

74.535, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:OAB/MT 12.009, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:OAB/MT 5.928

 É o relatório. Passo a decidir conjuntamente. Inicialmente, considerando a 

expiração do prazo disposto no acordo reflexo aos autos de códs. nº 

46497 e nº 46499; extingo-os com resolução de mérito. 

Consequentemente, arquivem-se os feitos sub examine com as baixas a 

cautelas de estilo (por cautela, mantenha-os apensos para eventuais 

consultas). Reconheço, por lógica processual, o trânsito em julgado 

(inteligência do art. 1.000 do NCPC). As custas remanescentes dos dois 

embargos, conforme previsto no acordo juntado à ref. 99 dos autos de 

Cód. nº 46497, ficará a cargo da CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.Lado outro, proceda-se à reclassificação dos autos de 

Cód. nº 46270 e nº 46306; conforme determinado à ref. 100 dos autos de 

Cód. nº 46270. Feita a reclassificação, ante ao teor da certidão juntada à 

ref. 128 dos autos de Cód. nº 46270, determino que os valores sejam 

vinculados corretamente aos respectivos autos de imediato. Com a 

vinculação correta, proceda-se à liberação dos valores à CHS 

AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; conforme requerido, 

respectivamente, às refs. 127 e 174 dos autos de Códs. nº 46270 e 

46306. (POR ECONOMICIDADE PROCESSUAL, JÁ DESCONTADOS OS 

VALORES DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DOS 

PROCESSOS DE CÓDS. Nº 46497 E 46499). Vale ressaltar que as partes 

opostas se mantiveram inertes aos pedidos de levantamento de valores 

ora concedidos (ref. 145 dos autos de Cód. nº 46270 e ref. 192 dos autos 

de Cód. nº 46306).Após, sobretudo com a reclassificação supracitada 

(“condition sine qua non” para continuidade dos feitos), retornem-me 

conclusos os autos para deliberações outras.Cumpra-se com urgência, 
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expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues Cavalheire - 

OAB:OAB/SP 216.131, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:OAB/MT 12.009, 

Thiago de Abreu Ferreira - OAB:OAB/MT 5.928, VLADIMIR DA 

COSTA NUNES - OAB:OAB/GO 11260

 É o relatório. Passo a decidir conjuntamente. Inicialmente, considerando a 

expiração do prazo disposto no acordo reflexo aos autos de códs. nº 

46497 e nº 46499; extingo-os com resolução de mérito. 

Consequentemente, arquivem-se os feitos sub examine com as baixas a 

cautelas de estilo (por cautela, mantenha-os apensos para eventuais 

consultas). Reconheço, por lógica processual, o trânsito em julgado 

(inteligência do art. 1.000 do NCPC). As custas remanescentes dos dois 

embargos, conforme previsto no acordo juntado à ref. 99 dos autos de 

Cód. nº 46497, ficará a cargo da CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.Lado outro, proceda-se à reclassificação dos autos de 

Cód. nº 46270 e nº 46306; conforme determinado à ref. 100 dos autos de 

Cód. nº 46270. Feita a reclassificação, ante ao teor da certidão juntada à 

ref. 128 dos autos de Cód. nº 46270, determino que os valores sejam 

vinculados corretamente aos respectivos autos de imediato. Com a 

vinculação correta, proceda-se à liberação dos valores à CHS 

AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; conforme requerido, 

respectivamente, às refs. 127 e 174 dos autos de Códs. nº 46270 e 

46306. (POR ECONOMICIDADE PROCESSUAL, JÁ DESCONTADOS OS 

VALORES DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DOS 

PROCESSOS DE CÓDS. Nº 46497 E 46499). Vale ressaltar que as partes 

opostas se mantiveram inertes aos pedidos de levantamento de valores 

ora concedidos (ref. 145 dos autos de Cód. nº 46270 e ref. 192 dos autos 

de Cód. nº 46306).Após, sobretudo com a reclassificação supracitada 

(“condition sine qua non” para continuidade dos feitos), retornem-me 

conclusos os autos para deliberações outras.Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-29.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HERNANE BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY FERNANDES DE MACEDO (REQUERIDO)

W.F.DE MACEDO-COMERCIO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/03/2020 14:00 (horário oficial de 

Cuiabá - Mato Grosso)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-29.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HERNANE BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY FERNANDES DE MACEDO (REQUERIDO)

W.F.DE MACEDO-COMERCIO (REQUERIDO)

 

Impúlsiono o feito para intimar o patrono da parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, que informe o CEP da parte ré WISLEY FERNANDES DE 

MACEDO, para fins de expedição de carta citação (AR - Correiros)

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52886 Nr: 991-43.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKLdF, LMLF, RLdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, 

por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95061 Nr: 3539-31.2019.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vacedir Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57998 Nr: 1934-26.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 
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autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61095 Nr: 1033-24.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Neves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81799 Nr: 1632-55.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Almeida Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:, 

Emerson da Silva Marques - OAB:16877

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 1202-11.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão da Guia Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60545 Nr: 832-32.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62321 Nr: 1540-82.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odevair Antônio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Rodrigues dos 

Santos Neto - OAB:5.370

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 1767-72.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1835-22.2015.811.0032
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Viana de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 111-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64737 Nr: 381-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Antonio da Silva, Sandro Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64871 Nr: 431-96.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 740-20.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:, 

EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66610 Nr: 1120-43.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67292 Nr: 1397-59.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Borges de Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 
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Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67703 Nr: 1463-39.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Francisco Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67789 Nr: 1666-98.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvelino Silva de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68241 Nr: 1915-49.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Tadeu Cobus dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, LEANDRO MANOEL 

FRANCO MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69134 Nr: 2336-39.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leanderson Domingos da Silva, Mayko 

Antunes Espirito Santo, Claudiomar da Costa Meira, Eli Thierre Silva dos 

Santos, Rener Reis de Assunção, Omadson Jose da Silva, Nicholas da 

Costa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 2636-98.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Aparecido Sampaio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:, 

Marcilene Pereira dos Santos - OAB:14232

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 173-52.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Matos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Marcilene Pereira dos 

Santos - OAB:14232

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66030 Nr: 879-69.2016.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução por Exceção de Pré-Executividade 

proposta por JOE RICARDO SANTOS DE ALMEIDA em face de SUZY 

KELLY DA SILVA RONDON representando a menor ALICE RONDON, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte, 

conforme certidão lançada a ref.23.

 É o relatório do necessário.

 Fundamento a decido.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58648 Nr: 55-47.2015.811.0032

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, POLLYANA JOAQUIM 

MORAIS COSTA - OAB:18792/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64292 Nr: 208-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentino Carmo da Silva, Roberta Margarida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, Antelmo Zílio, 

Anísio Modesto, CESAR ROBERTO ZILIO, RENATO STRELOV, JOSÉ 

DILSON DE ALMEIDA BARBOSA, Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

Banco do Brasil S/A, Paulo Aureliano da Silva, Cooperativa de Créd. de 

Livre Adm. de Assoc.Ouro Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT, Espólio de 

Antelmo Zilio, Catarina Affonsa Lopes Zilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, Alan Vagner Schimdel - 

OAB:7.504, Alexandre Cesar Lucas - OAB:15026, Alexandre Cesar 

Lucas - OAB:OAB/MT 15.026, Alexandre Ricardo da Silva Campos - 

OAB:7438, Bernardo R. de Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Cesar 

Roberto Zilio - OAB:6.507, SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66722 Nr: 1147-26.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geziel Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 2075-11.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu 

APARECIDO HIPOLITO DIAS, já devidamente qualificado nos autos, como 

incursos nas sanções do art. 121, § 2°, incisos III (meio cruel), V (para 

assegurar a impunidade e vantagem de outro crime), todos do Código 

Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta 

comarca.Intime-se o réu pessoalmente da presente decisão de Pronúncia, 

para que informe se tem interesse em constituir advogado de sua escolha, 

tudo em conformidade com o que preceitua o artigo 420 do Código de 

Processo Penal.Consoante determinação contida no art. 413, § 3º, do CPP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 708 de 743



ressalto que se mostra necessária a manutenção da prisão do acusado 

para garantia da ordem pública, porquanto respondeu ao processo preso, 

não se justificando que agora, pronunciado, o acusado seja solto, até 

porque os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, 

cuja presença foi anteriormente reconhecida, não se dissiparam até o 

momento, não havendo fundamento nenhum para aplicação do art. 316 do 

CPP.Expeçam-se as certidões, independente do trânsito em 

julgado.Ciência ao Ministério Público.Não havendo irresignação recursal ou 

transitado em julgado este decisum, proceda-se nos moldes do artigo 421 

e seguintes do CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rosário Oeste/MT, 

21 de janeiro de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50875 Nr: 808-09.2012.811.0032

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Batista dos Anjos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Intimar o Advogado do Réu, para se manifestar a cerca da Petição de 

fl.87

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71931 Nr: 784-05.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 1077-72.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natiely Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 73110 Nr: 1468-27.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:, 

GERMANO JULIAN SOUZA - OAB:16205

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 73749 Nr: 1837-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Kelly Silva e Cruz, João de Deus 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - 

OAB:6963/O, Lucas Felipe Taques de Almeida Barros - OAB:16742

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74038 Nr: 1986-17.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejalma da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Zelito Oliveira 

Ribeiro - OAB:10.928-A - MT

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52898 Nr: 1002-72.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joemil Cristo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 53985 Nr: 2075-79.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benildo Ferreira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:, 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57846 Nr: 1817-35.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevão Dionil de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 301-82.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:OAB/MT 9.508

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 1196-43.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio José da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Marcilene Pereira dos 

Santos - OAB:14232

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50693 Nr: 621-98.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pires de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Francisco de Azevedo 

Pontes - OAB:8502/MT

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51937 Nr: 136-64.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 
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comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91355 Nr: 1906-82.2019.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Salvador de Moraes, Herbert Costa 

Thomann, Jonathan Washington da Costa Oliveira, Tallita Roma Cruz de 

Almeida, Robson da Silva, Philippe de Castro Duque, Thiago Mamede Lima 

Pereira, Edfledson Catarino Mendes, Lucineide da Silva Garcia, Rosana 

Cristina de Moraes Teixeira Oliveira, Zulmira da Silva Martinez, Odilza 

Santos de Abadia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT COSTA THOMANN - 

OAB:27466/O, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, wagner 

rogério neves de souza - OAB:13714

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93749 Nr: 2895-88.2019.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins - OAB:OAB/MT 13.746

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 77088 Nr: 3579-81.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilton Bento da Silva, Orides da Costa Hilário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 4036-16.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 18-15.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61428 Nr: 1162-29.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Batista Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95230 Nr: 3653-67.2019.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Cesar Soares Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 17 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57876 Nr: 1847-70.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertino Manoel da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699 Nr: 49-36.1998.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brusmac Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777

 Intimo o executado para conhecimento dos documentos juntados pelo 

leiloeiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22507 Nr: 164-71.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Gomes Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizeu Eduardo Dallagnol - 

OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o representante do polo passivo para manifestar-se a 

respeito da fl. De nº235, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75683 Nr: 2770-91.2017.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Joaquim Cosme Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. 

Ouro Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 Certifico que intimo a embargada para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58240 Nr: 2102-28.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS, Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:OAB/MT 18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002012-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACINTO PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

MOACIR MELO DE OLIVEIRA "LILICO" (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002012-61.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JOSE JACINTO PADILHA REU: 

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, MOACIR MELO DE OLIVEIRA "LILICO" 

Vistos etc. À réplica. Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes a especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando-as com objetividade, pena de 

indeferimento. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000075-79.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA LISBOA OAB - 005.030.221-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AFONSO DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AFONSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT1417-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000075-79.2020.8.11.0053. REQUERENTE: E. F. L. REPRESENTANTE: 

SUELI FERREIRA LISBOA REQUERIDO: JOAO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO Vistos etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta Comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, verifica-se que se trata de processo 

que tramita sob o pálio da gratuidade processual, estando, portanto, isento 

do pagamento de emolumentos, despesas e custas. Desta feita, 

CUMPRA-SE a presente missiva nos termos da ordem deprecada, 

servindo cópia como mandado e, após, DEVOLVA-SE com as baixas e 

homenagens de estilo. Às providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001035-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA FURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TORRECILHA FURINI OAB - MT26704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON ROSA SAMPAIO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001035-69.2019.8.11.0053. AUTOR(A): DJALMA FURINI REU: 

ADENILTON ROSA SAMPAIO Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por Djalma Furini, aludindo omissão na decisão que 

indeferiu a tutela provisória. Postula pela sanação do vício. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexiste o citado vício. A irresignação da embargante deve ser 

aviada mediante o meio processual adequado. Por fim, a contradição ou 

omissão que autorizam o manejo dos embargos de declaração é interna, 

verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão 

judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o 

jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância 

entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador 

(STJ, REsp 1250367/RJ). Percebe-se que o embargante tenta, pela via 

transversa, modificar decisão judicial. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Cumpra-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000665-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000665-90.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-49.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. A. (AUTOR(A))

DANIELY DUDA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT195050-O (ADVOGADO(A))

DANIELY DUDA NEVES OAB - 043.455.701-31 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1000077-49.2020.8.11.0053 

AUTOR: DANIELY DUDA NEVES e outros REU: HOSPITAL BENEFICENTE 

SANTA HELENA e outros (2) Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida pela parte autora, à luz do 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. Às providências. Santo Antônio de 

Leverger/MT, 23 de janeiro de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000069-72.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDENESIO PINHEIRO GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1000069-72.2020.8.11.0053 

REQUERENTE: EDENESIO PINHEIRO GOMES BEZERRA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência e 

EXTINGO a presente ação movida pela parte autora, à luz do art. 485, VIII 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Às providências. Santo Antônio de Leverger/MT, 23 de 

janeiro de 2020

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-53.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PAES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 
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os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 23 de janeiro de 2020 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-83.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RODRIGO COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

informação da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-97.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IONA RITA DE CASSIA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que não há valores depositados nos autos. Conforme 

comprovante da parte executada, o valor a qual foi condenada foi 

depositado diretamente na conta do patrono da parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-33.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000091-33.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JEORGE JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-18.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-18.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JEORGE JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-03.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000093-03.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JEORGE JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-85.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-85.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EDINALDO DE 

ALMEIDA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-70.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 714 de 743



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-70.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EDINALDO DE 

ALMEIDA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-40.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-40.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ROSA FELICIANO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA SILVA 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-03.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIADNA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR ALMEIDA SILVA OAB - MT14252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010510-03.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARIADNA 

MENDES DA SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor remanescente, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, §1º do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000483-75.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000483-75.2017.8.11.0053. EXEQUENTE: ROZIMO AGOSTINHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: SELMA NUNES DA SILVA Vistos etc. DEFIRO a 

restrição on line, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a 

operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo. 

MANIFESTE-SE a exequente em 10 (dez) dias. No silêncio, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-60.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010157-60.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA SOCORRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-19.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010108-19.2014.8.11.0053. REQUERENTE: ELZA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-28.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010185-28.2014.8.11.0053. REQUERENTE: SILVANIO MANOEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas 

verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-75.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE DOS SANTOS AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8010156-75.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA ELIZABETE DOS 

SANTOS AMARO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-67.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA GONCALINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000037-67.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: AUXILIADORA GONCALINA DA COSTA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se a sua análise. O feito deve ser extinto sem resolução de mérito. 

Isto porque, como é cediço, a competência para julgar as causas 

distribuídas nos Juizados Especiais é do Foro da residência da parte 

requeridat. In casu, a parte requerente não reside no Foro deste Juizado 

Especial. Destarte, mister a extinção do processo sem resolução de 

mérito. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO o presente processo sem a resolução de seu mérito, à luz do 

art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-54.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA VERGINIA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000012-54.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: GLAUCIA VERGINIA PEREIRA Vistos etc. As partes 

celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade 

com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. ARQUIVEM-SE os autos 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000944-13.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA ROSA DUARTE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento 

dos valores depositados. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000636-45.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000636-45.2016.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA CATARINA ARRUDA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As partes 

celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade 

com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o necessário 

à liberação/vinculação dos valores depositados. ARQUIVEM-SE os autos 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40229 Nr: 900-61.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Correia Pais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido da parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133882 Nr: 713-82.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares Rodrigues & Soares Rodrigues LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da executada (CNPJ 06.057.015/0001-72), e 

em havendo valores, que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na 

memoria de cálculo, nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 De igual modo, proceda-se a pesquisa via sistema INFOJUD das três 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, bem como 

da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19155 Nr: 40-02.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Alves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Sem êxito, proceda-se a pesquisa de bens da parte executada via 

sistema INFOJUD. A pesquisa será feita mediante convênio firmado com 

essa instituição e não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19201 Nr: 86-88.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Pinto Rodrigues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Fls. 44/46: Defiro o pedido de pesquisa para obtenção do endereço do 

executado junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33690 Nr: 2420-61.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestao Futura Assessoria e Projetos 

Educacionais LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado na petição às fls. 41/42.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da executada junto 

ao RENAJUD.

 Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Do mesmo modo, promova-se a pesquisa de bens em nome da executada 

via sistema INFOJUD.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também seguirá em anexo. 

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33753 Nr: 2484-71.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Representações Comerciais LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado na petição às fls. 36/39.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da executada junto 

ao RENAJUD.

 Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também seguirá em anexo. 

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147302 Nr: 3280-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente para, querendo, 

manifestar-se sobre a certidão de decurso de prazo de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19291 Nr: 175-14.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edjamar Fidélis Pereira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado na petição à fl. 53.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da executada junto 

ao RENAJUD.

 Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD.

 A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também seguirá em anexo. 

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 519-58.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. R. Boeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

 Sra. Gestora, expeça-se o necessário para o levantamento pela 

exequente dos valores bloqueados e transferidos à conta única, conforme 

requerido à fl. 55.

 Após o cumprimento da providência supracitada, intime-se a exequente, 

mediante remessa dos autos, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.
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 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11713 Nr: 490-81.2006.811.0017

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaías Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Consoante o disposto no artigo 291 do CPC/2015 (art. artigo 258 do 

CPC/1973, vigente à época da propositura da ação), “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Neste sentido, os artigos 292 e 319 do CPC/2015 (artigos 259 e 282 do 

CPC/1973) prescrevem que o valor da causa deverá constar da petição 

inicial.

 Outrossim, o valor atribuído à causa é matéria de ordem pública, podendo 

ser revisto ex officio (Precedentes do STJ).

 In casu, verifica-se que o embargante não atribuiu valor à causa na inicial. 

Ora, a indicação do valor da causa é requisito da petição inicial, nos 

termos do artigo 319 do CPC.

 É cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico almejado pela parte 

autora/embargante.

 Insta ressaltar que o STJ já cristalizou o entendimento de que o valor da 

causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão do autor 

(STJ-RT 780/198).

Tratando-se de embargos à execução o valor da causa será equivalente 

ao montante questionado pelo devedor/embargante.

 Portanto, o valor atribuído à causa na inicial deve corresponder ao 

benefício econômico obtido em caso de eventual procedência dos 

embargos.

 Desta forma, conforme disposto nos artigos 319, V, e 321 do CPC, 

determino que o embargante emende a inicial atribuindo valor a causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Tendo em vista a ausência no núcleo da Defensoria Pública de profissional 

atuando no momento nesta Comarca, nomeio para patrocinar os 

interesses do embargante, o D. Advogado militante nesta Comarca Dr. 

Cleuber Vieira de Souza, OAB/MT 26741-B, o qual deverá ser intimado da 

nomeação, consignando no ato que os horários serão arbitrados ao final.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41012 Nr: 1553-63.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S Morais - ME e Outro, Wesley Souza 

Morais, Daniela Oliveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O banco exequente manifestou-se nos autos requerendo o bloqueio via 

BACENJUD de dinheiro existente em contas ou aplicações financeiras dos 

executados W S Morais – ME e Wesley Souza Morais, bem como a juntada 

do mandado de citação da executada Daniela Oliveira Cardoso, para 

verificar seu cumprimento (fls. 67/69).

Pois bem. Infere-se dos autos que os executados foram citados, contudo 

ficaram silentes (fls. 37verso/38 e 63/64). Inclusive, a executada Daniela 

Oliveira Cardoso, conforme assinatura lançada no mandado de citação (fl. 

37verso) e certidão do oficial de justiça à fl. 38.

Assim, defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome dos executados, e em havendo valores, que 

seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, nos 

termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intimem-se os executados para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, intime-se o banco exequente para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19354 Nr: 238-39.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudenilza Jose Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado na petição às fls. 49/50.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da executada junto 

ao RENAJUD.

 Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42955 Nr: 203-06.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Costa, Hugo Barcelos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Victor Farias Castro - 

OAB:17.609, José Henrique S. Vigo - OAB:MS - 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente citados, os executados ficaram inertes (fls. 96/96verso).

Em contínuo, a exequente manifestou-se nos autos requerendo a penhora 

on line via BacenJud e, subsidiariamente, a pesquisa de bens em nome 

dos executados pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (fls. 99/102).

Defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 99/102.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome dos executados, e em havendo valores, que 

seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, nos 

termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera ou insuficiente a penhora “on line”, proceda-se a 

busca de veículos registrados em nome dos executados junto ao 

RENAJUD, juntando aos autos os extratos para conhecimento da 

exequente.

 Sem êxito na localização de bens livres de ônus e restrições ou 
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insuficiente a penhora, proceda-se a pesquisa das duas últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada via sistema 

INFOJUD.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31954 Nr: 564-62.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Coelho Coutinho Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação ao pedido da exequente (fls. 101/106), o art. 854, do CPC, 

dispõe que para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.A medida visa a realização de penhora de dinheiro nas 

contas bancárias do executado, sem a sua prévia ciência, pois, caso 

contrário, esvaziaria seus efeitos. Não obstante, esse procedimento não 

dispensou a prévia citação do executado (no processo de execução) ou 

mesmo a sua intimação (no cumprimento de sentença). Segundo o 

regramento estabelecido no Código de Processo Civil, o ato pelo qual não 

se deve dar ciência prévia é a ordem de penhora on line, e não a 

execução em si, que pressupõe antes a citação do devedor.Além disso, 

não se constata o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do 

processo para a autorização da indisponibilidade de bens antes de 

realizada a citação. Dito isto, indefiro o pleito da exequente de bloqueio via 

BACENJUD de ativos financeiros em nome do executado João Manoel 

Cunha da Silva.No mais, defiro o pedido de pesquisa de bens em nome da 

executada Maria José Coelho Coutinho pelo sistema INFOJUD.Assim, 

proceda-se a pesquisa via sistema INFOJUD das (03) três últimas 

Declarações de Imposto de Renda e de Imposto sobre Propriedade 

Territorial Rural (DITR), bem como das Declarações de Operações 

Imobiliárias (DOI) dos últimos 10 (dez) anos em nome da executada. O 

resultado da pesquisa seguirá em anexo. Em razão disso, PROVIDENCIE a 

Serventia as devidas anotações e cautelas para que o presente feito 

trâmite em segredo de justiça, nos termos do artigo 477 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134534 Nr: 1163-25.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Alves de Oliveira Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente citados, a empresa executada e seu titular ficaram inertes 

(fls. 22/24).

Em contínuo, a parte exequente manifestou-se nos autos requerendo a 

penhora on line via BacenJud sobre ao dinheiro encontrado nas contas e 

aplicações financeiras da empresa executada e seu responsável (fls. 

26/29).

 Pois bem. Tratando-se de firma individual não há distinção patrimonial 

entre a pessoa física e a jurídica. A jurisprudência é pacífica no sentido de 

que há confusão patrimonial entre empresa e empresário.

 Portanto, no que tange ao empresário individual, a responsabilidade do 

titular (proprietário) é ilimitada e confunde-se com a da empresa.

 Assim, defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 26/29.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome dos executados, e em havendo valores, que 

seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, nos 

termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9675 Nr: 583-78.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitorino Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33336 Nr: 2048-15.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado na petição retro.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da executada junto 

ao RENAJUD.

 Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também seguirá em anexo. 

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.
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Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6614 Nr: 282-68.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilo Leandro Begrow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala De Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 244, a parte exequente requereu a desconsideração da petição 

para avaliação do bem penhorado, posto que já arrematados em hasta 

pública. Por conseguinte, requereu a pesquisa de bens do executado 

passíveis de constrição pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Defiro o pedido da parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao RENAJUD, cujo resultado seguirá anexo a este.

Defiro de igual modo, proceda-se a pesquisa de bens em nome do 

executado via sistema INFOJUD, juntando-se aos autos. Em razão disso, 

PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas para que o 

presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9730 Nr: 547-36.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. Ichikawa, Jorge Sadao Ichikawa, Antônio 

Hugo Gomes da Silva, Eladio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

Exequente para dizer o quê de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133581 Nr: 495-54.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcidineis Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Gomes da Silva 

Tiburcio - OAB:36.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o Requerente a dizer o quê de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139587 Nr: 2191-91.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Augusto de Almeida, Henrique Augusto 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a indicar bens 

passíveis de penhora.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000678-34.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAUMIR FERNANDES SOARES DEMERTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000678-34.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAUMIR FERNANDES 

SOARES DEMERTINE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. 1. Tendo em vista o atual entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, para evitar futuras eventuais nulidades, primando pela 

economia e celeridade processual, é imprescindível a juntada do 

requerimento (indeferimento) administrativo, para legitimar o interesse 

processual. 2. Neste sentido, trago a lume o seguinte ensinamento 

jurisprudencial do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região: “DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE 

TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

sob o regime de repercussão geral que não resta caracterizado o 

interesse de agir do segurado que não apresenta requerimento 

administrativo do benefício pretendido, não havendo em tais hipóteses 

violação ao princípio constitucional do acesso ao Poder Judiciário. 2. Por 

motivo de economia processual e para evitar a perda de milhares de 

processos que encontram-se em tramitação, a Corte Suprema promoveu a 

modulação do julgado, estipulando hipóteses em que o processo pode ser 

examinado em seu mérito sem a necessidade de apresentação de 

requerimento administrativo e indicando as situações onde o requerimento 

é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as providências 

necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio requerimento 

administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em que o processo 

tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, mas sem 

contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a apontar a 

necessidade de apresentação de prévio requerimento do benefício para 

viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença 

deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo 

determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 dias o 

pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada 

no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar o retorno dos 

autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias 

administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado o pedido, o 

processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS 

que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para 

conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido 

o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o 

exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de 

indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no 

prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o 

processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença 
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ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à 

parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui 

vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo assistencial, fica 

mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada 

para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 

10. Apelação interposta por qualquer das partes prejudicada. (AC 

0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.120 de 

15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que proceda a juntada do respectivo 

requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito por falta de interesse processual (art. 485 do 

Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos já praticados no feito. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000059-70.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SICUTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO CEZAR DA SILVA FASCIANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000059-70.2020.8.11.0039. REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA SICUTI DA 

SILVA REQUERIDO: LAURO CEZAR DA SILVA FASCIANI Vistos. 

Determino que a parte autora no prazo de 15 dias: 1) Comprove a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, § 2°, CPC, apresentando documento comprobatório colacionando 

ao feito comprovante de residência, comprovante de renda, cópia da 

Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda, dos últimos dos 

exercícios, ou recolha as custas processuais. Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento do item retro acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, CPC. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de 

janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000987-55.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TONIOLI DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000987-55.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA APARECIDA TONIOLI DE 

MELLO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Maria 

Aparecida Tonioli de Mello, devidamente qualificada na peça basilar, ajuíza 

Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural. 2. Sustenta, em apertada síntese, que possui 61 (sessenta e 

um) anos de idade e que, durante toda a da sua vida, exerceu atividade 

rural junto com a sua família, em regime de economia familiar, cultivando 

lavoura para subsistência. 3. Requer que seja julgada totalmente 

procedente a presente ação para que seja condenada a parte requerida a 

fornecer o benefício de aposentadoria por idade rural em favor da parte 

autora. 4. Juntou os documentos. 5. É o breve relato. Decido. 6. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. 7. DETERMINO que o feito tramite com 

prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, inciso I, 

do CPC e Estatuto do Idoso – Lei n° 10.741/2013. 8. Da assistência 

judiciária gratuita. 9. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a 

meu ver a parte autora comprovou no presente momento não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente por não possuir renda mensal fixa 

conforme documentos acostados aos autos. 10. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 11. 

Cite-se a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000488-71.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL LEAL DAS NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 4 8 8 - 7 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 9 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: OTONIEL LEAL 

DAS NEVES 1. Vistos. 2. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de OTONIEL LEAL DAS NEVES, ambos já qualificados nos autos. 3. 

DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial. 4. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do 

representante indicado pela parte autora. 5. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, querendo: a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

R$ 2.341,92 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e dois 

centavos), acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária; b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver 

pagado a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior 

e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º 

art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69). 6. Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Noutro giro, 

restando frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constato no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 911/69. 8. Por 

fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato do bem não 

ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre eventual 

conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos - MT, 27 de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-88.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FABYANA EVANGELISTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

LAUDO MEDICO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000463-58.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

LAUDO MEDICO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-29.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

LAUDO MEDICO PERICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-50.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA DUARTE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

LAUDO MEDICO PERICIAL

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-78.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010221-78.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: LETICIA ESTEVES 

MOREIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se de 

cumprimento de sentença sob o rito da lei nº 9.099/95. 3. Citado o 

requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. 

Houve pedido de bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados 

em conta bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. Informou 

o exequente tratar-se do valor de R$ 9.493,43 (nove mil e quatrocentos e 

quarenta e três reais e quarenta e três centavos), título que executa no 

presente momento. 6. O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de 

numerário, limitado ao valor executado, para viabilizar o prosseguimento 

da execução, evitando que se torne inócua. 7. Ademais, de se anotar que, 

consoante orientação do STJ, e penhora on-line “não ofende a gradação 

prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da 

execução disposto no art. 620 do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ 

Relator Ministro Fernando Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 

19.02.2008. 8. Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do 

Executado (CNPJ 05.257.846/0001-25) no valor de R$ 9.493,43 (nove mil e 

quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). 9. 

Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 03/10/2019 e, em resposta obtida em 14/10/2019 

(conforme documento em anexo), a ordem foi integralmente cumprida. 10. 

DETERMINO a intimação da parte executada, nos moldes do art. 854, § 2º 

e 3º do CPC. 11. Após, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca 

do que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80014 Nr: 292-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PIRES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação da parte executada 

para, querendo, manifestar-se, conforme preceitua o art. 854, §3º do 

NCPC.

Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação da executada, determino a intimação da parte exequente 

para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74164 Nr: 1682-16.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLNvJDCL, EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Para INTIMAR a Defesa Técnica nomeada por este Juízo, da Sessão 

Plenária do Júri a se realizar no dia 18.02.2020 às 08:00 no Plenário da 

Câmara Municipal de Sapezal-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112627 Nr: 3593-87.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIOMÁRIO MORAIS JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA DE 

MORAES - OAB:22.750/O

 Intimo as partes, na pessoa de seus Advogados para comparecerem a 

Audiência de Conciliação designada para o dia 27/02/2020, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39375 Nr: 1675-29.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRA MOREIRA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:SP 122.626, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Intima-se a parte exequente na pessoa de seu(a)advogado(a)a se 

manisfestar nos autos acerca da decisão de fls. 300-301.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113263 Nr: 4022-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON ALVES CAMPOS - 

OAB:

 Intimo a requerida na pessoa de seu advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2020, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114368 Nr: 4670-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VKSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Intimo a parte requerida na pessoa de seu Advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação designada para dia 27/02/2020, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108260 Nr: 928-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA LEMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal em que o executado, após ser 

devidamente intimado, efetuou o pagamento do débito, em razão disso, o 

exequente pugnou pela extinção da presente execução.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada à ref. 24, 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

 Com base no princípio da causalidade, condeno o executado ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC).

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110444 Nr: 2330-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGRAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intima-se as defesas constituidas a comparecerem na audiência 

designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114809 Nr: 4940-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120051 Nr: 2091-79.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intima-se a defesa técnica da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123569 Nr: 3657-63.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intima-se a defesa técnica a comparecer na audiência designada nos 

autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 724 de 743



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78435 Nr: 2170-34.2014.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUBANS & ROHDEN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FABIANA MENDES DE CASTRO - 

OAB:332.046 SP, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033, LEILAINE 

PEREIRA MORAES - OAB:22750/O, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ 

- OAB:SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80233 Nr: 368-64.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS DA SILVA JAIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 2166-60.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB, PHLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intima-se a defesa técnica para apresentar MEMORIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86015 Nr: 2515-63.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALIPIO SATIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intima-se a defesa técnica da sentença prolatada nos autos ref. 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 1929-89.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOCRESIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Intima-se a defesa técnica da sentença prolatada nos autos ref. 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97791 Nr: 604-45.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DAS NEVES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98557 Nr: 984-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99286 Nr: 1326-79.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA -ME 

(VECAM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, EDIVANIO LOPES 

MAIA NOGUEIRA, DULCEMARA LUCHTENBERG, CRISTINA NUNES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104724 Nr: 4022-88.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO NICOLAS SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 Intima-se as defesas técnicas constituidas nos autos da audiência 

aprazada na data 14.05.2020 às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107002 Nr: 143-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIQUE BONATTO, JOAO 

CARLOS BONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Intima-se a defesa técnica para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 297-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTÔNIO NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664/O, 

ERNANI ORSO - OAB:16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107292 Nr: 356-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8934, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, RICARDO 

AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao
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Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107885 Nr: 674-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEI JOSÉ GIONGO, ESPOLIO DE ONEI 

EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte (?), acerca do desarquivamento 

dos autos, para que proceda as diligências necessárias no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

OBSERVAÇÃO: Após referido prazo, o processo será remetido 

novamente ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-76.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J N ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME (REU)

José, vulgo "Grande" (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000109-76.2020.8.11.0078. AUTOR: 

LUZINETE DE OLIVEIRA REU: J N ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - 

ME, JOSÉ, VULGO "GRANDE" Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da requerente, por intermédio do advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, certidão do órgão de trânsito 

que demonstre a existência/inexistência de veículos em nome da 

promovente da ação ou outro documento que comprove a hipossuficiência 

financeira da autora, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal 

acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27416 Nr: 1136-39.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Intima-se a parte autora a se manifestar nos autos acerca do Auto de 

avaliação de fl. 188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34452 Nr: 1892-43.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SCHUMOSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CONSTANTINO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT, 

GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente na pessoa de seu(a)advogado(a)a retirar 

Certidão de Existência de dívida, junto a Secretaria da Vara Única de 

sapezal/MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-82.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROTTA & ROTTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010049-82.2016.8.11.0078. REQUERENTE: ROTTA & ROTTA LTDA 

REQUERIDO: ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO ROTTA & ROTTA LTDA 

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de ROSIMEIRE 

GOMES DE ARAÚJO, ambos devidamente qualificados nos autos. Após a 

penhora e adjudicação de um veículo, a exequente informou que 

remanesce o débito de R$10.633,09 (dez mil, seiscentos e trinta e três 

reais e nove centavos), razão pela qual postulou pela penhora online nas 

contas da executada e, sucessivamente, pela constrição de veículos 

através do sistema Renajud. É o breve relato. Decido. Com fulcro no artigo 

854 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de penhora, razão pela 

qual determino que se proceda com uma tentativa de penhora online no 

valor de R$ 10.633,09 (dez mil, seiscentos e trinta e três reais e nove 

centavos) em eventuais contas ou aplicações financeiras da executada 

por meio do Sistema BACENJUD. Na hipótese de restar frustrada a 

tentativa supra, defiro a constrição de veículos através do Sistema 

RENAJUD. Conforme comprovantes em anexo, restaram inexitosas as 

penhoras assinaladas. Assim, intime-se a exequente para que, em 15 

(quinze) dias, se manifeste objetivamente em prosseguimento. 

Sapezal/MT, 23 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-07.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 24471875 as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 
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autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 23 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-12.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão para 

existência da presente demanda, visto que a própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito (id. 26957755). Ante o exposto, 

homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 23 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-02.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REIPAR MULTICENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A CALHAS SAPEZAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Decorreu o prazo para a requerente manifestar 

interesse no prosseguimento do feito informando o novo endereço da 

requerida (Certidão id. 27259424) Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte nos autos. 

Segundo o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95: “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo”. Ainda sobre o caso, segundo o 

artigo 51, § 1°, da Lei 9.099/95, a extinção do processo independerá de 

prévia intimação pessoal das partes. Neste aspecto, tenho que a presente 

ação deve ser julgada extinta em virtude do abandono do autor. Ante o 

exposto e, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante 

o abandono da causa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 23 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010352-09.2010.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARME SAPEZAL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

DAIANA DELICIA DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos 

Artigos 2º e 38º da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c 

Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de Execução. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte reclamante deixou de promover o andamento do 

feito, e conforme intimação do ID 22693774. Verifica-se, assim, que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

providência da parte interessada. Com efeito, prescreve o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. Extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias; (...)” Assim, face ao abandono processual demonstrado 

pela reclamante, o presente feito deve ser extinto. Posto isso, com fulcro 

no art. 485, III, do NCPC, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem 

resolução de mérito, ante o abandono processual demonstrado pelo 

reclamante após intimado para dar prosseguimento na execução. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 23 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000173-72.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. J. (REQUERENTE)

D. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 728 de 743



Parte(s) Polo Passivo:

P. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000173-72.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: DOUGLAS MARTIN DE JESUS, DANIELA PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: PATRICIA MATOS LACERDA Vistos. Em atenção ao 

manifestado pelo Parquet e, considerando que decorreu menos de seis 

meses desde a desinstitucionalização dos menores, MANTENHO o 

acompanhamento mensal nas residências em que os menores foram, 

respectivamente, reinseridos, a ser realizado pela equipe multidisciplinar 

do juízo, com a juntada dos relatórios de acompanhamento. Com o aporte 

dos relatórios, dê-se vistas ao MPE. Às providências. TABAPORÃ, 14 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000188-41.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000188-41.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARINALVA FRANCISCA MATOS REQUERIDO: PATRICIA 

MATOS LACERDA Vistos. Em atenção ao manifestado pelo Parquet e, 

considerando que decorreu menos de seis meses desde a 

desinstitucionalização dos menores, MANTENHO o acompanhamento 

mensal nas residências em que os menores foram, respectivamente, 

reinseridos, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do juízo, com a 

juntada dos relatórios de acompanhamento. Com o aporte dos relatórios, 

dê-se vistas ao MPE. Às providências. TABAPORÃ, 14 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3407 Nr: 285-49.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosso & Rosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção aos documentos juntados às fls. 134/137, verifica-se que o 

contrato social da empresa não consta o atual responsável, em razão do 

falecimento de um de seus sócios, o qual ainda se apresenta como sócio 

no contrato juntado, sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que no 

prazo de 10 (dez) dias junte aos autos cópia do contrato social da 

empresa atualizado, a fim de identificar o atual responsável para requerer 

o que entender necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 216-60.2018.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos os presentes autos registrados sob n° 216-60.2018.811.0094, 

Código 30391.

S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta 

por Ana Paula Alves dos Reis em face de Apolinário Empreendimentos 

Imobiliários LTDA.

O feito tramitou regularmente, sendo proferida sentença de mérito, que 

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais.

Após o trânsito em julgado da sentença, com o início da fase de 

cumprimento, as partes protocolaram o acordo extrajudicial de fls. 86/89.

É o relatório.

2. Fundamentação

Da análise atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice.

Portanto, resta apenas a homologação para que surta seus jurídicos 

efeitos, sendo a transação assinada pelas partes, cabendo às partes 

postular a baixa da penhora, isto após quitação, tal como pactuado no 

termo de acordo.

3. Dispositivo

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, este 

encartado às fls. 86/89 dos autos, para que surta os efeitos legais, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 4. Providências Finais

Deixo de fixar condenação a título de honorários, por ser tal verba 

abrangida no acordo pactuado entre as partes, no entanto, condeno o 

requerido em eventuais custas finais ou remanescentes.

No mais, em atenção a procuração juntada às fls. 84/85, proceda a Sra. 

Gestora com a habilitação do Patrono constituído pela parte requerida.

Transitada em julgado esta sentença, atentando-se a Sra. Gestora a 

desistência do prazo recursal e, não havendo requerimentos pendentes 

de apreciação, remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21447 Nr: 816-57.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raissa Caroline Aparecida 

da Silva - OAB:24.747

 Vistos.

 Em atenção ao certificado às fls. 114, não havendo Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca NOMEIO para atuar na defesa do denunciado, o Dr. 

Magaiver Baesso dos Santos, advogado militante nesta comarca, sendo 

os honorários fixados por ocasião da sentença.

Quando da expedição das missivas determinadas às fls. 102/verso, faça 

constar que o denunciado è assistido pela Defensoria Pública, caso haja 

Núcleo no Juízo Deprecado, ou Advogado Dativo, a fim do Juízo 

Deprecado proceder com a nomeação para o ato.

Com o retorno das missivas, sendo estas devidamente cumpridas, dê-se 

vistas ao Ministério Público para apresentação de memoriais finais, no 

prazo Legal, e, posteriormente, à defesa.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25783 Nr: 793-09.2016.811.0094

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Teófilo Doisch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Com efeito, considerando que o delito descrito no art. 28 da Lei n.º 

11.343/06 tem prazo prescricional de dois anos, consoante leciona o art. 
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30 do mesmo Diploma Legal, sendo os fatos supostamente ocorridos em 

17/07/2016, não havendo nenhum marco interruptivo do prazo 

prescricional decorrido, tem-se que houve a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do 

delito citado em favor do suposto autor dos fatos, nos termos do Artigo 

107, IV, do Código Penal.Diante disso, acolho a manifestação ministerial, 

para determinar que, feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao 

ARQUIVAMENTO destes autos, ante a atipicidade da conduta do artigo 12 

da Lei n.º 10.826/03, bem como, para RECONHECER a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação ao delito descrito no art. 28 da 

Lei n.º 11.343/06, com fundamento no disposto no art. 107, IV, do Código 

Penal, e, assim, DECLARAR com permissivo no art. 61 do CPP, POR 

SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do denunciado LEANDRO 

TEOFILO DOISCH pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do 

Estado em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Dou o 

perdimento dos objetos apreendidos, devendo-se proceder com seu 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição.Após trânsito 

em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as 

comunicações e anotações necessárias.Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 1112-37.2019.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARdS, VHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rozendo Portolan - 

OAB:OAB/MT 21.443/A

 Vistos.

I – Tendo em vista o postulado pelo Parquet às fls. 59/59-verso, 

DETERMINO a REALIZAÇÃO de ESTUDO PSICOSSOCIAL no âmbito familiar 

em que a menor se encontra residindo, visando angariar dados sobre a 

atual situação da menor;

II – Ainda, DETERMINO a citação dos requeridos para apresentarem 

defesa no prazo legal, sob pena de revelia, para tanto, expeça-se o 

necessário, atentando-se ao endereço em que os requeridos se 

encontram residindo;

III – Cumpridas as providências alhures, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31052 Nr: 549-12.2018.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o requerente não fora localizado no endereço declinado 

nos autos e, muito embora conste seu contato telefônico não se tem 

notícias quanto à tentativa de localização deste através de ligação.

Considerando, ainda, que os interesses indisponíveis do menor Brenno 

Vitor dos Santos de Abreu, se encontram em discussão nesses autos.

Considerando, também, que o pedido da requerida, inerente a nomeação 

de advogado dativo, nessa fase, não se faz necessário, não sendo 

aberto prazo para defesa e/ou manifestação.

Considerando, por fim, que o Ministério Público ainda não fora cientificado 

do resultado da tentativa de conciliação e da não localização do 

requerente, determino a remessa dos autos ao Parquet para 

manifestação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22403 Nr: 448-14.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Pacola - ME, Rubens Pacola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, não havendo 

requerimentos pendentes de apreciação, determino o arquivamento com 

as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25571 Nr: 1389-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, a presunção de ausência de interesse processual da 

parte que deixa de impulsionar o processo não enseja o arquivamento em 

casos como o presente, sendo assim, INTIME-SE a inventariante, através 

da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, Núcleo de Juara/MT, que prestou 

as primeiras declarações, para que, atenta ao manifestado pela Fazenda 

Pública Estadual às fls. 38/38-verso, que requereu a juntada ao processo 

da GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, proceda com o 

cumprimento de tal incumbência, isto no prazo de 15 (quinze) dias.De igual 

forma, REITERE-SE a intimação pessoal da inventariante, para que 

promova a diligência que lhe compete, no prazo acima fixado, 

atentando-se ao interesse público que emana dos autos, tal como alhures 

fundamentado.Na hipótese da parte deixar transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, certifique e dê-se vistas à Fazenda Pública 

Estadual para que, ciente, requeira o que de direito.Às 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7733 Nr: 657-61.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos, Carlos 

Claudino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerentee, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de PENHORA AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO . Esclareço 

que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar 

o  s i te  "h t tp : / /a r recadacao . t jm t . j us .b r /# /home" ,  no  í cone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar em "CENTRO", 4 vezez 

para emitir a guia no valor de R$ 60,00 (sessenta reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9116 Nr: 754-90.2008.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingos Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianmarco Costabeber - 

OAB:55359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 127, a 

seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte requerente não 

recebeu intimação: "Vistos, etc. I – Em atenção ao certificado às fls. 125, 

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE quanto 

ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO; II – Decorrido o aludido prazo e, sendo cumprida a 

providência pendente, proceda-se com o cumprimento do necessário para 

expedição e realização da diligência pendente, caso contrário CERTIFIQUE 

e tornem os autos conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25517 Nr: 582-70.2016.811.0094

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Ricardo Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Quanto ao delito imputado no art. 28 da Lei 11.343/06, a lei especial traz 

em seu artigo 30 que a imposição das penas descritas para o delito citado 

prescrevem em 2 (dois) anos. Considerando que os fatos se deram em 

18/7/2016 e, até a presente data (21/01/2020), não houve o recebimento 

da denuncia (art. 117, I do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior 

aos 2 (dois) anos previstos como lapso prescricional, tem-se que houve a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, devendo ser reconhecida a 

extinção da punibilidade do delito citado em favor do réu, nos termos do 

Artigo 107, IV, do Código Penal.3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando 

que em relação ao(s) delito(s) previsto(s) no(s) Artigo(s) 28 da Lei 

11343/06 ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 30 da lei 

11.343/06, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do Código Penal, 

DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do(s) investigado(s) PATRIK RICARDO 

OLIVEIRA DE SOUZA, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais 

efeitos.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal (artigo 

974 e 1453 da CNGC). Destrua-se eventuais drogas apreendidas.Por se 

tratar de extinção de punibilidade, tenho por desnecessárias as 

intimações. Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. 

Dispensado o registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ. Na falta de 

recurso, considere-se transitada em julgado a presente decisão. 

Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21541 Nr: 911-87.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco Gomes Ferreira, Lucimara 

Lesmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado de defesa, para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30056 Nr: 1-84.2018.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortão Indústria e Comércio de Madeiras 

Serradas e Beneficiadas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, para considerando os documentos de fls. 49/51, para 

manifestar requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21122 Nr: 485-75.2013.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar de Paula, Elenice Donizete Ribeiro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Cartório do 1º Ofício de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, 

Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, para considerando os documentos de fls.153/157, para 

manifestar requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9129 Nr: 759-15.2008.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci de Souza Severino, Gilberto Ferreira de 

Carvalho, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8.184-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, para considerando certidão de fls. 520, para manifestar 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-31.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO ALVES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000070-31.2020.8.11.0094 Assunto: [Expropriação 

de Bens] Autor: RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS Requerido: ABRAO ALVES GUIMARAES Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a guia das custas e despesas 

processuais não acompanhou o presente feito, bem como seu respectivo 

comprovante de pagamento. Destarte, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a Guia das Custas Judiciais, 

acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de 

cancelamento da distribuição dos autos do processo, nos termos do art. 

290 do CPC. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Às providências. Tabaporã-MT, 22 de janeiro de 2020 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21586 Nr: 958-61.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolgran Araújo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:MT/3099, Denovan Isidoro de Lima Junior - OAB:MT/17.114-O

 Vistos, etc.

Ante o retorno dos autos do E. TJMT, que, de ofício, declarou extinta a 

punibilidade do suposto autor dos fatos, sendo as partes devidamente 

cientificadas, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, vez que, exauriu de 

sua finalidade.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se, dando-se 

baixa nos sistemas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001037-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR APARECIDA SERCONEK BOCCATO (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO BOCCATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA OAB - PR05869 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DE MELLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001037-68.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 22 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001038-53.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR LUIZ ZANCANARO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001038-53.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 22 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001119-02.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR CAPPELLARI (REQUERIDO)

NEIVA TEREZA DEPIERI CAPPELLARI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001119-02.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001130-31.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FATIMA TEO BRUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR BERTHOLDO SANTA DE OLIVEIRA OAB - PR72554 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001130-31.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o recolhimento das 

custas processuais de distribuição do presente ato deprecado, bem como 

para em mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra. Tapurah/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001146-82.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FATIMA TEO BRUM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001146-82.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o recolhimento das 

custas processuais de distribuição do presente ato deprecado, bem como 

para em mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra. Tapurah/MT, 23 de 
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janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001174-50.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001174-50.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001147-67.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BELLON LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURO BELLON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001147-67.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-90.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALLUCY STATZMANN (EXECUTADO)

MALLUCY STATZMANN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1001139-90.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo 

de 15 dias, o complemento do depósito da diligência, por meio da Guia 

emitida no endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para 

cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento 

é município de Itanhangá/MT. Tapurah, MT, 23/01/2020 JUCILEINE KREUTZ 

DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001140-75.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALLUCY STATZMANN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

OSVALDIR ANTONIO STATZMANN (EXECUTADO)

MALLUCY STATZMANN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1001140-75.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo 

de 15 dias, o complemento do depósito da diligência, por meio da Guia 

emitida no endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para 

cumprimento na cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento é 

município de Itanhangá/MT. Tapurah, MT, 23/01/2020 JUCILEINE KREUTZ 

DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001141-60.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALLUCY STATZMANN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MALLUCY STATZMANN (EXECUTADO)

LETICYA STATZMANN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1001141-60.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo 

de 15 dias, o complemento do depósito da diligência, por meio da Guia 

emitida no endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para 

cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento 

município de Itanhangá/MT. Tapurah, MT, 23/01/2020 JUCILEINE KREUTZ 

DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-71.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DUARTE ONO (EXECUTADO)

JOSE MONCAO DE FRANCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001192-71.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001378-94.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001378-94.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001306-10.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALLUCY STATZMANN (EXECUTADO)

OSVALDIR ANTONIO STATZMANN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1001306-10.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora/exequente, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo 

de 15 dias, o complemento do depósito da diligência, por meio da Guia 

emitida no endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para 

cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento 

é município de Itanhangá/MT. Tapurah, MT, 23/01/2020 JUCILEINE KREUTZ 

DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000506-79.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C B ZANANDREA - ME (REQUERIDO)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000506-79.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO E 

DOU FÉ, que as contestações IDs 26629683 e 27690934 são tempestivas, 

razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em 

impugnação a contestação. Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020. Jucileine 

Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000166-38.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000166-38.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: REGINALDO ALVES RODRIGUES Vistos, etc. Cumpra-se a 

decisão retro, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71689 Nr: 1664-89.2019.811.0108

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares dos Santos, IVO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ZENI, MARGARETE MARTINHAGO 

ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 dias, efetue o 

recolhimento das taxas e custas processuais de distribuição da Carta 

Precatória no Juízo Deprecado, sob nº 1000054-75.2020.8.11.0108, sob 

pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40160 Nr: 611-20.2012.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SOARES DOS SANTOS, Elias Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ZENI, MARGARETE MARTINHAGO 

ZENI, José Francisco Klaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo sem manifestação da parte, impulsiono 

os autos para promover a intimação da parte autora para no prazo 05 dias 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57533 Nr: 918-95.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FREIBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 2091-91.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAETANO MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 60/62.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40039 Nr: 487-37.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Berwian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA DE 

SOUZA CAMPOS BELO, para devolução dos autos nº 

487-37.2012.811.0108, Protocolo 40039, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000625-40.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (REQUERENTE)

GEVI PEDRO MASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROP E DE ELETRIF RURAL VALE DO VERDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIONOR FRANCISCO BASSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000625-40.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: GEVI PEDRO MASSONI, CARMEM CRISTINA GARBOSSA 

REQUERIDO: COOPERATIVA AGROP E DE ELETRIF RURAL VALE DO 

VERDE LTDA VISTOS. RECEBO a Carta Precatória, uma vez que preenche 

os requisitos do artigo 260 e ss. do CPC. DESIGNO audiência para 

inquirição da testemunha para o dia a ser definido pelo magistrado que 

tomará posse na comarca em breve, para fins a ajuste de pauta. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 10 de setembro de 

2019. Cássio L. Furim Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000178-87.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEMES DA ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000178-87.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: ROSELI LEMES DA ROSA RODRIGUES Vistos. 

Considerando o teor da demanda, DETERMINO à Serventia do juízo para 

que OFICIE-SE o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT), 

ENCAMINHANDO cópia da petição inicial e dos documentos acostados a 

ela, solicitando parecer técnico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Aportado o parecer técnico aos autos, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

pra manifestação. Após, conclusos para ulteriores deliberações, com 

urgência. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Colíder para Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000678-90.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO nos termos da legislação processual vigente, que passo a 

intimar as partes Promovente e Promovida acerca da última parte da 

decisão ID 24028670 abaixo transcrita: "...INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Por fim, conclusos para deliberação..." É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000678-90.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO nos termos da legislação processual vigente, que passo a 

intimar as partes Promovente e Promovida acerca da última parte da 

decisão ID 24028670 abaixo transcrita: "...INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Por fim, conclusos para deliberação..." É o que me cumpre.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66138 Nr: 156-80.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 16071, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ 

MT

 Finalidade: INTIMAÇÃO da defesa constituída do acusado Pablo Alves da 

Silva acerca do documento juntado às fls. 326 nos presentes autos; 

reiterando ainda a intimação de fls. 324.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62280 Nr: 1174-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O, FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora e parte requerida para que efetuem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de R$ 11.680,16 (onze mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis 

centavos), a que foi condenada nos termos do r. acórdão de fls. 119/123. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 6.014,43 (seis mil, 

quatorze reais e quarenta e três centavos) para custas e R$ 5.665,73 

(cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 
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efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA SENHORIA ADVERTIDA de 

que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e ou taxas judiciárias, 

implicará na inscrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-42.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 12.03.2020 

às 15h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35699 Nr: 908-38.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON RANGEL ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ARANTES 

BRAGA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:matr. 100360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORENCIO - OAB:OAB/MT 10467, LINCOLN CESAR MARTINS - 

OAB:7.087 OAB/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 3584 - A

 Dessa forma, DETERMINO a expedição de certidão em favor da parte 

exequente, no valor de R$ 4.436,59 (quatro mil, quatrocentos e trinta e 

seis reais e cinquenta e nove centavos), para que essa postule sua 

HABILITAÇÃO junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ. Certificada a preclusão dessa decisão, EXPEÇA-SE a certidão 

e INTIME-SE a parte exequente para sua retirada em Cartório, no prazo de 

05 (cinco) dias.Certificado o decurso do prazo acima, VOLTEM-ME 

conclusos para prolação de sentença extintiva do feito. Expedida a 

certidão, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até o pagamento do 

débito, com as baixas e anotações de praxe.INTIME-SE.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 29 de julho de 2019.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52534 Nr: 1182-26.2013.811.0085

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DA SILVA SASTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA DOMINGUEZ 

GONZALEZ - OAB:OAB/SP 123.622

 Processo n° 1182-26.2013.811.0085 (Código 52534)

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Homologo a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público e 

aceita pelo autor do fato [fls. 30 e 60].

Tendo em vista restar comprovado, conforme petição de fls. 61/62, o 

integral cumprimento do benefício da transação penal, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de MIGUEL DA SILVA SASTRE, nos termos da Lei dos 

Juizados Especiais e do Código de Processo Penal.

Certifique-se o registro do nome do autor do fato no livro de beneficiados 

com a transação penal para o fim previsto no artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 29 de julho de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 378-92.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GONÇALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº: 378-92.2012.811.0085 (Código 50468)

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de LUCIA GONÇALVES DE AGUIAR, com incurso nas 

penas do artigo 21 da Lei 3.688/41

Proposta de transação penal aceita pela indiciada em 23 de agosto de 

2016, conforme ata de audiência de fls. 77/77-v.

Devidamente instado, o Ministério Público Estadual pugnou pela extinção 

da punibilidade da indiciada, ante o cumprimento do benefício (fls. 

85/85-v).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista restar comprovado, conforme documento de fl. 80 e fl. 82, 

o integral cumprimento do benefício da transação penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIA GONÇALVES DE AGUIAR, nos termos 

da Lei de Juizado Especiais e do Código de Processo Penal.

CERTIFIQUE-SE o registro do nome do autor do fato no livro de 

beneficiados com a transação penal para o fim previsto no artigo 76, § 4º, 

da Lei 9.099/95.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 17 de outubro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 30081 Nr: 221-37.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO WERLANG TOMASINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 2781, EDVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860 OAB/MT

 Autos n. 2004/67 (Código 30081)

Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada (CNPJ: 01.789.512/0001-41), até o valor de R$ 39.920,00, com 

fundamento na renúncia dos valores à fl. 126-v.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 
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horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada pessoalmente, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 04 de novembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34150 Nr: 402-96.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON RÉGIS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BIBIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRISMAR NOBRE MENDONÇA - 

OAB:OAB/PA nº 11531

 ATO ORDINATÓRIO. Considerando que no acordo juntado às fls. 157/158 

não consta assinatura do polo passivo nem de seu advogado, impulsiono 

os autos para intimação do REQUERIDO na pessoa de seu advogado 

acerca do acordo de fls. 157/158 para que no prazo de 10 dias 

manifeste-se sobre o mesmo, apresentando via assinada ou validando-o 

através de petição.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27917 Nr: 609-51.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÍCIO DO PRAZO - 

ÚLTIMO ATO PRATICADO NO PROCESSO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO 

DA CULPA DO AUTOR - APLICAÇÃO DO PRAZO DO ATUAL CÓDIGO 

CIVIL - DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM. A 

pena de revelia não impede, em absoluto, a argüição da prescrição, 

matéria que pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 193 do vigente Código Civil, não se sujeitando, portanto, à 

preclusão temporal. Não se pode confundir a prescrição do direito de 

ação, iniciada com o vencimento da dívida, com a prescrição intercorrente, 

decorrente da paralisação da lide pelo mesmo prazo. Assim, o termo inicial 

da prescrição intercorrente não ocorre na citação do réu, mas no último 

ato praticado no processo que a interrompeu. Na sistemática do Código 

Civil, a prescrição consiste na perda da pretensão do direito violado, 

estando intrinsecamente associada à desídia da parte de promover, em 

tempo hábil, a ação judicial correspondente. A jurisprudência, por isso, tem 

entendido ser imprescindível a demonstração da culpa do autor na 

estagnação do processo. (...) (TJMG – Apelação Cível nº 

1.0637.05.027388-6/001; Relator Des. Elias Camilo; D.J. 31/08/2006; D.P. 

11/10/2006) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

Permanecendo o feito paralisado por longo período de tempo, sem que a 

parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao 

seu andamento, importa o reconhecimento da prescrição intercorrente e a 

consequente extinção da execução. V.v. (TJMG – Agravo de Instrumento 

nº 1.0687.03.022377-4/001; Relator Des. Tibúrcio Marques; D.J. 

21/05/2009; D.P. 02/06/2009) Ante o exposto, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de 

Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 

Desconstituo eventual penhora realizada. Custas pela exequente. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65743 Nr: 1324-78.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema de Albuquerque Lunas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Átila Silva Gattass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin Barros - 

OAB:7.901, Carlos Henrique Fagundes Magalhães - OAB:17567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/O

 Certifico e dou fé que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito ao advogado da Requerente 

para apresentar Memorias Finais Remissivos no prazo máximo de 15 dias, 

em conformidade ao r. Despacho Saneador de fls.(118/118v°) e as ordens 

de serviço nº. 01/2008 e 01/2017 deste Juízo.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22709 Nr: 749-27.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S.C. Supermercado LTDA, Paulo Ferreira da 

Silva, Alem Costa, Sideni dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela, impulsiono o processo a advogada do exequente para, 

querendo, no prazo legal, informar nos autos o CPF do executado SIDENI 

DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30448 Nr: 1548-94.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado do Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.
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Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63864 Nr: 265-55.2018.811.0077

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGLNS, CV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ----------------------------------------------------------------------------

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para manifestar se no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63864 Nr: 265-55.2018.811.0077

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGLNS, CV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para manifestar se no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 776-87.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para manifestar se no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000717-14.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEMES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000717-14.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: WILSON LEMES DA ROCHA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Considerando a concordância das partes, nos termos do artigo 487, III, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do ID 23993081, 

prejudicada eventual impugnação oposta pela parte executada. P.R.I. Nos 

termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta 

data esta decisão, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000726-73.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BONIFACIO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000726-73.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: EUCLIDES BONIFACIO MACIEL 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Considerando a concordância das partes, nos termos do artigo 487, III, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do ID 24157625, 

prejudicada eventual impugnação oposta pela parte executada. P.R.I. Nos 

termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta 

data esta decisão, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000701-60.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA BERDECIO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000701-60.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: FILOMENA BERDECIO LEITE 

EXECUTADO: INSS Vistos, etc. Considerando a concordância das partes, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os 

cálculos do ID 25556133, prejudicada eventual impugnação oposta pela 

parte executada. P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação 

das partes. Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito. 

Expeça-se ofício para implantação do benefício. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000601-08.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR NERIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

NILO NERIS OAB - 769.442.041-34 (REPRESENTANTE)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000601-08.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: CLAUDENIR NERIS 

REPRESENTANTE: NILO NERIS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando a concordância das partes, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os 

cálculos do ID 2577844, prejudicada eventual impugnação oposta pela 

parte executada. P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação 
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das partes. Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-39.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ERIKA VALERIANO ANTIARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000780-39.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JULIANA ERIKA VALERIANO 

ANTIARES EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Considerando a concordância das partes, nos termos do 

artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do ID 

24756541, prejudicada eventual impugnação oposta pela parte executada. 

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação das partes. 

Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-47.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTANA DOS REIS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000773-47.2019.8.11.0077. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JESSICA 

SANTANA DOS REIS DE LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Considerando o teor 

da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação, para os fins 

do art. 200, parágrafo único do CPC e, em consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, autorizando o desentranhamento dos 

documentos. Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão 

da justiça gratuita. Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data a sentença, desnecessária a intimação 

das partes. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000581-17.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDECIR BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000581-17.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JOSE VALDECIR BISPO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Considerando a concordância das partes, nos termos do artigo 487, III, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do ID 22468133, 

prejudicada eventual impugnação oposta pela parte executada. P.R.I. Nos 

termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta 

data esta decisão, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000648-79.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000648-79.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: TEREZINHA APARECIDA DOS 

SANTOS EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Considerando a concordância das partes, nos termos 

do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do 

ID 22978993, prejudicada eventual impugnação oposta pela parte 

executada. P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação 

das partes. Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-29.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000037-29.2019.8.11.0077. INTERESSADO: ANTONIO JOSE 

DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME REQUERIDO: OTI BRASIL 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. 1- Expeça-se carta precatória para 

oitiva da testemunha Felipe Campos Agostinis em Cuiabá/MT. 2- Intime-se a 

parte autora para esclarecer que tipo de exame técnico seria feito na 

forma do art. 35 da Lei 9.099/95, apresentando quesitos e indicando que 

tipo de profissional realizaria o exame. 3- Após, conclusos para análise do 

pedido de designação de audiência de instrução e julgamento nesta 

Comarca. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de janeiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000756-11.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NOTHEN & PIOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - 014.188.651-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066324/1/2020 Página 739 de 743



Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000756-11.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: NOTHEN & PIOTTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE: EDUARDO SCHNELL 

NOTHEN JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA E DA 

TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Defiro o 

pedido do ID 27979175 e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA PARCIAL com 

relação à certidão oriunda dos autos 397-15.2018.811.0077 - Código 

64127, prosseguindo a execução quanto às demais certidões, no valor 

total de R$ 13.927,73. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 

DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de 

acordo com o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, 

acompanhado de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do 

referido Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de 

recebimento (se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE 

(se os autos forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. 

Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de 

liquidação e da certidão supramencionada, para apuração da mora, na 

forma do art. 5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo 

da mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido 

atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000758-78.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NOTHEN & PIOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - 014.188.651-09 

(REPRESENTANTE)

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000758-78.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: NOTHEN & PIOTTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE: EDUARDO SCHNELL 

NOTHEN JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA E DA 

TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Defiro o 

pedido do ID 27979154 e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA PARCIAL com 

relação à certidão oriunda dos autos 817-25.2015.811.0077 - Código 

57123, prosseguindo a execução quanto às demais certidões, no valor 

total de R$ 11.110,18. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação 

expressa ou do decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta data, 

desnecessária a intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 

DO DÉBITO O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de 

acordo com o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, 

acompanhado de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do 

referido Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de 

recebimento (se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE 

(se os autos forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. 

Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de 

Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que 

seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria 

certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. 

Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de 

liquidação e da certidão supramencionada, para apuração da mora, na 

forma do art. 5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo 

da mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido 

atualizado. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-37.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. G. (EXEQUENTE)

J. F. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE ROSA DA SILVA FERNANDES OAB - 770.834.581-20 

(REPRESENTANTE)

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. G. G. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000607-37.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Certifico nesta data que, 

tendo em vista os requerentes serem inicialmente assistidos pela 

Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação nos autos e 

participações em audiências, se eventualmente designadas, bem como, 

com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em controle próprio 

da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. BEATRIZ 

PARUCCI LONGUI, OAB/MT 25487/O, para atuar em favor dos 
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requerentes. VERA, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-02.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA SOUZA OAB - 062.328.601-79 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. D. S. (REU)

Outros Interessados:

D. P. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. O. D. S. (TESTEMUNHA)

C. D. S. S. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000480-02.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Certifico nesta data que, 

tendo em vista os requerentes serem inicialmente assistidos pela 

Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação nos autos e 

participações em audiências, se eventualmente designadas, bem como, 

com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em controle próprio 

da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. MARIA 

CRISTINA DE SÁ PEREIRA, OAB/MT 25351/B, para atuar em favor dos 

requerentes. VERA, 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000318-07.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE SOUZA OAB - 021.425.871-86 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000318-07.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Certifico nesta data que, 

tendo em vista os requerentes serem inicialmente assistidos pela 

Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação nos autos e 

participações em audiências, se eventualmente designadas, bem como, 

com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em controle próprio 

da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. CRISTIANE 

DEPINÉ DE OLIVEIRA, OAB/MT 22627/O, para atuar em favor dos 

requerentes. VERA, 23 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 1270-08.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALDERBRANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, manifestando sua 

concordância, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

para juntar aos autos comprovante do recolhimento das custas para o 

cumprimento do mandado de citação e busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 1178-30.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON JOSÉ NICHELE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

juntar aos autos comprovante do recolhimento das custas para a citação 

do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118701 Nr: 2320-35.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR SANTOS DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, abro visa mediante CARGA e 

REMESSA dos autos à Procuradoria Federal, para manifestação acerca do 

despacho de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109005 Nr: 215-22.2016.811.0102

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA JRI LTDA, IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU CIANCIARULO JUNIOR, PEDRO 

GEMELLI, DEONISIO ERI BUFFON, SÉRGIO CHIODI, LOURDES MARIA 

CHIODI, MARIA SOLECI BUFFON, FLADEMIR ROSSATO, METILDE GlOVELLI 

ROSSATO, RAFAEL PICCOLOTTO BEDIN, RODRIGO ZANCCHETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO NICOLELLIS - 

OAB:91773, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, HENRIQUE 

GAGHEGGI GEHR DE SOUSA - OAB:267.454, JARBAS LINDOMAR ROSA 

- OAB:9876/MT, JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B, MORIEL TROUVA - OAB:368.982, 

SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) 

diasjuntar aos autos comprovante do recolhimento das custas para a 

citação da parte requerida por meio de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109949 Nr: 505-37.2016.811.0102
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELINA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a advogada da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos a planilha do valor devido (contendo valor principal e 

juros), objetivando a expedição do RPV, discriminando a origem do crédito 

(se benefício ou honorários sucumbênciais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112866 Nr: 1634-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR o advogado requerente, para 

informar que o Precatório fora cadastrado no sistema do Tribunal (SRP). 

Para acompanhamento, deverá o advogado acessar a consulta de 

processo no PJE segundo grau, através do número 

1000689-49.2020.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114988 Nr: 818-61.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DE FREITAS, JESSICA 

AMARAL ANACLETO, WENDER PEDROSO DE BARROS, THIAGO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida JESSICA AMARAL ANACLETO, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 3.305,43 (três mil trezentos e cinco reais e 

quarenta e três centavos), de custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de ref. 252. Esse valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 2.668,49 para recolhimento da guia de Custas e R$ 

636,94 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir Guia/Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes, preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor. Não 

clicar no item taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Vera, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130979 Nr: 2176-90.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-O

 Código n° 130979

VISTOS.

Inicialmente, considerando o ofício juntado à ref. 75, REDESIGNO a 

solenidade aprazada nos autos para o dia 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14 

HORAS.

Intimem-se as testemunhas arroladas nos autos para comparecimento, 

bem como determino a expedição de carta precatória para as testemunhas 

residentes fora desta urbe.

Intime-se o denunciado para comparecer na solenidade, devidamente 

acompanhado de seu defensor.

No mais, DÊ-SE vista dos autos ao MPE para manifestar quanto à petição 

da defesa à ref. 77 e ofício de ref. 80.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 120719 Nr: 241-49.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBF, GBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Processo n° 241-49.2018.811.0102(Código n° 120719).

VISTOS.

Inicialmente regularize a prisão do réu no BNMP e conforme CNGC.

Proceda a identificação de réu preso no sistema Apolo.

 Tendo em vista o Ofício 01/2020 da DPE/MT, o qual inofrma a ausência de 

defensor público na comarca nomeio a Dra. Carla Cristina Mayer OAB/MT 

18586/O, advogada atuante nesta comarca para patrocinar os interesses 

da parte autora.

Cumpra-se a decisão derradeira proferida no dia 26/12/2019. ABRA-SE 

vista ao Ministério Público para manifestação nos termos do artigo 178, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo estabelecido na decisão do dia 07/03/2019 na REF.40, o 

réu deve ser colocado imediatamente em liberdade. Após manifeste-se a 

parte autora em 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA 

 

P O R T A R I A  N.º 005/2020/DF 

 
A DRA. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 

52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85. 

 
CONSIDERANDO que o Art. 670 da CNGC permite às Comarcas de 3ª 

Entrância, facultativamente, sua divisão territorial em “setores” para fins de atuação dos Oficiais de 

Justiça para cumprimento de atos/diligências; 

 
CONSIDERANDO o Projeto de Zoneamento apresentado pelos Oficiais 

de Justiça que disciplina a Divisão da Comarca em Setores;  

 
CONSIDERANDO o pleito de aperfeiçoamento da setorização, 

apresentado pelos Oficiais de Justiça nos autos do Expediente CIA N. 0750751-82.2019.8.11.0007; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de expedir nova portaria contendo as 

alterações propostas e acolhidas por meio do decisório proferido em referido Expediente, que terá 

validade a partir da publicação da presente Portaria; 

 

 RESOLVE: 

  

          Art. 1º - APROVAR o Projeto de Zoneamento apresentado e DIVIDIR o território da Comarca 
nos moldes do artigo 670 da CNGC, com o escopo de delimitar o perímetro de cumprimento de 

mandados pelos Oficiais de Justiça. 

 
Art. 2

0
 – Os perímetros urbano e rural das cidades de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT serão 

divididos em 03 (três) setores. 

 
Parágrafo Único - Os bairros que surgirem a partir desta divisão, assim como os que, embora já 

existentes, porventura não figurem na delimitação realizada, farão parte do setor mais próximo, 

cabendo à Diretoria do Foro tal definição, com participação dos oficiais de justiça. (Art. 670 § 2º 
CNGC). 

 

Art. 3
0
 - Os Oficiais de Justiça juntamente com a Central de Mandados serão os responsáveis 

pela elaboração da primeira lotação das áreas de zoneamento, mediante sorteio, (Art. 651, Parágrafo 

Único, CNGC), assegurando-se aos oficiais de justiça cônjuges e parceiros de trabalho a preferência de 

figurarem no mesmo setor (Art. 671 § 1º CNGC). 

 

§1º Após o sorteio, a distribuição de mandados nos moldes da nova setorização se dará no 

primeiro dia do mês seguinte. 
 

§ 2º - O sorteio será feito na ordem numérica crescente dos setores, de forma que cada área 

tenha o mesmo número de oficiais, salvo impossibilidade numérica do efetivo (Art. 671 § 2º, CNGC). 
 

§3º - As lotações serão feitas de forma contínua, sendo que cada Oficial, escalado para 

determinada área, será designado automaticamente para área sucessiva, até que o ciclo dos setores se 
complete, sendo o mesmo de 09 (nove) meses. 
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§4
0
 - É permitida, a pedido, a permuta entre Oficiais de Justiça lotados em quaisquer setores, 

desde que haja anuência do responsável pela Central de Mandados. 

 
§5

0
 - Somente serão deferidas férias aos Oficiais de Justiça que estão alocados no mesmo setor 

se houver no mínimo dois oficiais de justiça remanescentes e em regular exercício naquele setor, sem 

prejuízo do que preconiza o Art. 3, §4º deste Regulamento. 
 

Art. 4
0
 - Os Oficiais de Justiça deverão ser habilitados na Central de Mandados do Fórum de 

Alta Floresta, pelo sistema informatizado de mandados físicos (Apolo) como no eletrônico (PJE), em 
cada área do zoneamento estabelecido. 

 

Art. 5
0
 - Os Oficiais de Justiça em regular exercício serão divididos proporcionalmente pelo 

número de setores. 

 

§1
0
 - Caso não seja possível distribuir o mesmo número de Oficiais para cada um dos setores, 

fica ressalvado que nenhum deles poderá ter mais do que um Oficial excedente em relação aos demais 

em sua composição. (Art. 671 § 3
0
, CNGC). 

 
§2

0
 - Verificando-se que o afastamento de oficiais por motivos excepcionais poderá gerar 

prejuízos para algum setor, será realizada substituição por sorteio, sendo que a equipe que participará 
da escolha deverá ser obrigatoriamente aquela do setor antecedente ao que possui déficit de efetivo. 

 

Art. 6
0
 - Será realizado rodízio trimestral entre os Oficiais de Justiça nos 03 (três) setores. 

 

§1
0
 - A Central de Mandados deverá lançar no sistema informatizado, trimestralmente, o nome 

dos Oficiais de Justiça que irão atuar em cada setor. 
 

§2
0
 O Oficial que estiver escalado como plantonista não poderá valer-se da setorização no que 

tange às ordens expedidas em caráter de urgência. 
 

§3
0
 - O rodízio ocorrerá no primeiro dia útil seguinte ao fim do trimestre, sendo obrigatório, sob 

pena de responsabilidade administrativa, o cumprimento dos mandados judiciais remanescentes do 
período anterior. 

 

§4
0
 - Quando da mudança trimestral de setor, os mandados remanescentes permanecerão sob a 

responsabilidade do oficial de justiça até o seu efetivo cumprimento, salvo na hipótese de a diligência 

resultar na expedição de novo mandado judicial (Art. 672 § 2
0
 CNGC). 

 
Art. 7

0
 - Ao Oficial de Justiça que se deparar com a expedição/recebimento de mandado judicial 

para endereço que não corresponda ao seu setor, caberá devolver o mandado imediatamente para 

redistribuição, sob a pena de assumir a obrigação de cumpri-lo. 
 

Parágrafo Único - Nos equívocos de distribuição ocasionados, a Diretoria da Central de 

Mandados terá autonomia para redistribuir o mandado. 
 

Art. 8
0
 - Os mandados judiciais serão remetidos pelas Secretarias das Varas à Central de 

Mandados, com identificação expressa do setor a qual se refere, respeitando um limite máximo de três 
endereços por mandado. 

 

§1 - No caso de ser distribuído um mandado judicial com mais de um endereço referente a 
uma mesma pessoa, prevalecerá, para distribuição, o setor correspondente ao primeiro endereço. 

 

§2° - Em relação aos mandados com mais de um ato, a Diretoria da Central de Mandados 
deverá observar os prazos individuais para cada ato (Art. 675 § 2° CNGC). 
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§3° Cada mandado judicial deverá conter apenas atos processuais que devam ser 

cumpridos em um mesmo setor, devendo, se for o caso, ser expedido um mandado relativo a cada 

setor pela Secretaria da Vara (Art. 673 § 1° CNGC). 
 

§4° – Nos casos de alteração de endereço, a parte interessada deverá informar oficialmente, 

nos autos, para que seja expedido um novo mandado com endereço correto. 
 

§5° - Se, no decorrer da diligência, o oficial de justiça obtiver informações sobre outro 

endereço, diverso daquele que consta do mandado, deverá cumpri-lo no novo local ainda que este 
se localize em zona diversa a qual está lotado (Art. 673 § 2° CNGC). 

 

Art. 9º - Os mandados judiciais, porventura pendentes, em mãos do Oficial de Justiça, 
quando da entrada desta Portaria, deverão ser cumpridos normalmente, no prazo legal ou 

judicialmente determinado. 

 
Art. 10º - Os Oficiais de Justiça comparecerão à Central de Mandados duas vezes por 

semana, às segundas e quintas feiras, das 13 (treze) horas às 19 (dezenove) horas (Portaria n° 

14/2018/DF), e sempre que estiverem escalados para o plantão, quando deverão: 
 

I - anotar o seu comparecimento e frequência, através do registro de ponto;  
 

II - receber os mandados que lhes forem distribuídos;  

 
III - devolver os mandados já cumpridos positiva ou negativamente;  

 

IV - devolver os mandados, quando houver algum impedimento, certificados com as 
devidas justificativas. 

 

Art. 11º - Durante o recesso forense o prazo para rodízio de setores ficará suspenso. 
 

Setor 01 
Setor Localização Bairros e Comunidades Município 

Setor 01 1ª Leste MT-325 Rodovia MT 325 até 1ª Norte Alta Floresta 

Setor 01 3ª Leste Pio XII Alta Floresta 

Setor 01 3ª Leste Mundo Novo Alta Floresta 

Setor 01 3ª Leste Santa Cruz das Palmeiras Alta Floresta 

Setor 01 4ª Leste Colina Verde Alta Floresta 

Setor 01 4ª Leste Nova Alvorada Alta Floresta 

Setor 01 5ª Leste Treze de Maio Alta Floresta 

Setor 01 5ª Leste Novo Paraíso Alta Floresta 

Setor 01 MT-208 Novo Horizonte Alta Floresta 

Setor 01 MT-208 Terra Santa (Antigo Chão Batido) Alta Floresta 

Setor 01 Ramal do Mogno Atenas Alta Floresta 

Setor 01 Ramal do Mogno Primavera Alta Floresta 

Setor 01 Ramal do Mogno Tessalônica Alta Floresta 

Setor 01 Zona Urbana Recanto dos Pássaros Alta Floresta 

Setor 01 Zona Urbana Nova Floresta (Setor C) Alta Floresta 

Setor 01 Zona Urbana A, B, C, D, E, F, G, GS, H e J (Setores) Alta Floresta 

Setor 01 Zona Suburbana Bairro Almeida Prado Alta Floresta 

Setor 01 Zona Suburbana Bairro Jardim das Begônias Alta Floresta 

Setor 01 Zona Suburbana Bairro Boa Nova Alta Floresta 

Setor 01 Zona Suburbana Bairro Jardim das Araras Alta Floresta 

Setor 01 Zona Suburbana Residencial dos Ipês Alta Floresta 

 

Setor 02 

Setor 02 1ª Sul Bom Jardim (1ª Sul) Alta Floresta 

Setor 02 1ª Sul Nova Esperança - 1ª Sul Alta Floresta 

Setor 02 1ª Sul São Miguel Alta Floresta 

Setor 02 1ª Sul São Sebastião Alta Floresta 

Setor 02 2ª Sul Estrela do Sul Alta Floresta 

Setor 02 3ª Sul São João Evangelista Alta Floresta 
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Setor 02 4ª Sul Morada da Paz (4ª Sul) Alta Floresta 

Setor 02 4ª Sul Rio Verde Alta Floresta 

Setor 02 4ª Sul, sentido 2ª Leste Beira Rio Alta Floresta 

Setor 02 5ª Sul Após Santa Lucia Morada Nova Alta Floresta 

Setor 02 5ª Sul, acesso 2ª Leste Santa Lucia Alta Floresta 

Setor 02 5ª Sul Serra Verde Alta Floresta 

Setor 02 6ª Sul São Francisco de Assis Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 (Vic. Alonso) Água Limpa Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 com 5ª Sul Bom Recanto Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 Central Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 Fazenda Santa Cecília Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 Central Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 São Bento (Estrada Central, MT 325) Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 Novo Cruzeiro (Pista do Cabeça) Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 com 2ª Sul Novo Oriente Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 com 3ª Sul Ouro Verde Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 após Sol Nascente Mirassol Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 Ouro Verde Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 após Redenção Ourolanda (Próximo Pista do Cabeça) Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 com MT-419 Redenção (Próximo Ourolanda) Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 São João (Gleba Jacaminho) Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 São Mateus (Gleba Jacaminho) Alta Floresta 

Setor 02 MT-325 Sol Nascente Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Bairro Jardim Panorama Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Bairro Parque dos Lagos Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Bairro Primavera Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Bairro Renascer Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Amarílis Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Florata Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Jardim das Oliveiras Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Jardim Tropical Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Jardim Universitário Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Mirante do Lago Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Parque dos Oitis Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Rosa dos Ventos Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Res. das Mangueiras Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Residencial Castanheira Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Bairro Buritis / Jardim Europa Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Bairro Hamoa Resort e Aquarela Residencial Alta Floresta 

Setor 02 Zona Suburbana Vale do Sol Alta Floresta 

Setor 02 2ª Leste MT-010 Alto Alegre Alta Floresta 

Setor 02 2ª Leste MT-010 Bela Vista Alta Floresta 

Setor 02 2ª Leste MT-010 Montes Claros Alta Floresta 

Setor 02 2ª Leste MT-010 Menino Jesus (Veloso) Alta Floresta 

Setor 02 2ª Leste MT-010 Monte Santo Alta Floresta 

Setor 02 Ramal do Pinho Damasco Carlinda 

Setor 02 Ramal do Pinho Romanos Carlinda 

Setor 02 Ramal Jatobá Gálatas Carlinda 

Setor 02 MT-208 próx. Estrada E-1 Santa Clara Carlinda 

Setor 02 MT-208 Antes do trevo com MT-320 Estrela Dalva Carlinda 

Setor 02 MT-208 trevo com MT-320 Nova União (Trevo Piovesan) Carlinda 

Setor 02 Ramal Castanheira Filadélfia Carlinda 

Setor 02 Carlinda - Centro Centro, Santa Terezinha, Cristo Rei, Bom 

Semeador, Boa Esperança, Boa Vista, Bom 

Jesus, Com. Maravilha. 

Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 320) Fazenda São Paulo (Del Rey) Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 320) Fazenda Taquaruçu (Del Rey) Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 419) Assentamento São Paulo (Del Rey) Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 419) Fazenda Engenho Velho Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 419) Fazenda Zonta Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 419) Assentamento Pinheiro Velho Carlinda 

Setor 02 Del Rey (MT 419) Fazenda Belucio - Fazenda Agroteza - 

Fazenda Bragati 

Carlinda 

Setor 02 Del Rey (Vila) São Carlos Carlinda 

Setor 02 Del Rey - MT-320 Ponte Teles Pires (Divisa N. Canaã) Carlinda 

Setor 02 Estrada A Padre Geraldo Carlinda 

Setor 02 Estrada A Santa Glória Carlinda 
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Setor 02 Estrada C ou MT-320 Santa Paz Carlinda 

Setor 02 Estrada D Monte Sinai (Pol Janela) Carlinda 

Setor 02 Estrada D-1 Emaús Carlinda 

Setor 02 Estrada D-2 Nazaré Carlinda 

Setor 02 Estrada D-3 Nova Palestina Carlinda 

Setor 02 Estrada D-3 Rio Jordão Carlinda 

Setor 02 Estrada E Santa Felicidade Carlinda 

Setor 02 Estrada E-1 (MT-208) Santa Clara Carlinda 

Setor 02 Estrada F Boa Sorte Carlinda 

Setor 02 Linha 11 Linha 11 – Estrada do Buriti Carlinda 

Setor 02 Linha 12 Betânia Carlinda 

Setor 02 Linha 13 Belém Carlinda 

Setor 02 Linha 13 Jerusalém Carlinda 

Setor 02 Linha 13 Terra Prometida Carlinda 

Setor 02 Linha 15 Bom Samaritano Carlinda 

Setor 02 Linha 15 Caná Carlinda 

Setor 02 Linha 15 Naim Carlinda 

Setor 02 Linha 17 Genezaré Carlinda 

Setor 02 Linha 19 Monte Carmelo Carlinda 

Setor 02 Linha 20 Monte Carvalho Carlinda 

Setor 02 Linha 23 Galileia Carlinda 

Setor 02 MT-208 Auto Posto APC Carlinda 

Setor 02 MT-208 Boa Nova (Triângulo) Carlinda 

 

Setor 03 

Setor 03 1ª Norte Cristo Rei Alta Floresta 

Setor 03 1ª Norte Divina Graça Alta Floresta 

Setor 03 1ª Norte Estrela do Norte Alta Floresta 

Setor 03 1ª Norte São Jose Alta Floresta 

Setor 03 1ª Norte - Estrada Aurora Santíssima Trindade (Frigorifico Alvorada ou 

Aurora) 

Alta Floresta 

Setor 03 2ª Norte Doze Apóstolos Alta Floresta 

Setor 03 2ª Norte Nova Aliança Alta Floresta 

Setor 03 2ª Norte Santo Antônio Alta Floresta 

Setor 03 3ª Norte próx. Santa Rita N. Sra. das Graças Alta Floresta 

Setor 03 1ª Oeste Paraíso Alta Floresta 

Setor 03 2ª Oeste 2ª Oeste Alta Floresta 

Setor 03 3ª Oeste Bom Fim (3ª Oeste) Alta Floresta 

Setor 03 3ª Oeste Céu Azul Alta Floresta 

Setor 03 3ª Oeste Estrela da Manhã Alta Floresta 

Setor 03 3ª Oeste N. Sra. da Salete Alta Floresta 

Setor 03 3ª Oeste Todos os Santos Alta Floresta 

Setor 03 4ª Oeste Santa Luzia Alta Floresta 

Setor 03 5ª Oeste (após teles pires) Fazenda Vaca Branca - depois da 5ª Oeste Alta Floresta 

Setor 03 5ª Oeste Lagoa Santa Alta Floresta 

Setor 03 5ª Oeste Santa Mônica Alta Floresta 

Setor 03 6ª Oeste lig. 5ª Oeste N. Sra. do Carmo Alta Floresta 

Setor 03 6ª Oeste, MT-206 Santa Maria Alta Floresta 

Setor 03 6ª Oeste Santa Rita Alta Floresta 

Setor 03 MT-160 Estrada da Usina Alta Floresta 

Setor 03 MT-160 Fazenda Hiroshima Alta Floresta 

Setor 03 MT-208 Faz. Shalom (Antiga Agrop. Mogno) Alta Floresta 

Setor 03 MT-206 Santa Terezinha Alta Floresta 

Setor 02 MT-208 antes do trevo com MT-206 Monte Alegre Alta Floresta 

Setor 03 MT-208 trevo MT-206 Chapéu de Couro Alta Floresta 

Setor 03 MT-208 após trevo MT-206 Bom Sucesso Alta Floresta 

Setor 03 MT-208 Laminadora Zonta Alta Floresta 

Setor 03 MT-208 Trevo São Bento (Trevo MT 208) Alta Floresta 

Setor 03 MT-208 Rio Apiacás (Divisa M. Verde) Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Boa Vista Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Boa Esperança Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Camélia Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Cidade Alta Norte 1 - Bom Jesus (Industrial) Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Cidade Alta Norte 02 Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Cidade Alta Norte 03 Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Cidade Bela Alta Floresta 
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Setor 03 Zona Suburbana Distrito Industrial Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Flamboyant Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Jardim Imperial Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Jardim Perimetral Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Jardim Tangara Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Jardins das Flores Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Parque das nações Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana São Jose Operário Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Setor Industrial (H Industrial) Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Setor do Bento Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Sol Nascente Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Vila Nova Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Vila Rica Alta Floresta 

Setor 03 Zona Suburbana Vila Rural - Nossa terra nossa gente Alta Floresta 

Setor 03 Estrada São João Vila Rural - Nossa terra nossa gente Alta Floresta 

 

 

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
  

 Alta Floresta-MT, 23 de Janeiro de 2020. 

 

Milena Ramos de Lima e Souza Paro 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE 

ALTA FLORESTA 

 

Edital n.º 1/2020 

 

A Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito da 4ª Vara (Juizado Especial Cível e 
Criminal) da Comarca de Alta Floresta/MT, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital, 

considerando a ausência de interposição de recurso em face da lista de classificados (Edital nº 6/2019), 

torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para cadastro de reserva de Juízes Leigos da 
Comarca de Alta Floresta (Edital nº 1/2019) e divulga a lista definitiva dos candidatos aprovados: 

 
NOME NPO NPPS NF CL 

Taciane Fabiani 85 97,50  94,38  1° 

Mayara Reinehr Faganello 85 82,50  83,13  2° 

Douglas Silva Barbosa 90 80,00  82,50  3° 

Kellyan de Souza Maria 70 85,00  81,25  4° 

Jaqueline Moura Serafim 65 80,00  76,25  5° 

Raphaela Andrade Zacarias 90 70,00  75,00  6° 

Tamara Aparecida Rodrigues Farias 75 66,00  68,25  7° 

 

 NPO: Nota da prova objetiva 

 NPPS: Nota da prova prática de sentença 

 NF: Nota final 

 CL: Classificação 

 
Tendo em vista que o credenciamento de Juiz leigo foi na forma de cadastro de reserva, os candidatos 

aprovados deverão apresentar-se no Fórum da Comarca de Alta Floresta – Diretoria do Foro, localizado 

na Avenida Ariosto da Riva n.º 1.987, Centro, nesta cidade de Alta Floresta/MT, CEP 78580-000, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando forem convocados pela Juíza Presidente do Processo Seletivo, 

munidos dos seguintes documentos, nos termos dos itens 15.3 e 15.3.1 do Edital nº 1/2019: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça estadual e federal, abrangendo 

os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que residiu; 

c) Declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta; 

d) Declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a partido político e 
não representa órgão de classe ou entidade associativa; 

e) Cópia autenticada do diploma;  

f) Certidão de inscrição regular na OAB; 
g) Certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois anos; 

h) Atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 

i) Duas fotografias 3x4, recentes. 

 
A homologação do Processo seletivo para Juiz Leigo será realizada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-

se o presente Edital. 

 
Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. 

  

Milena Ramos de Lima e Souza Paro 

Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
 

Disponibilizado - 24/01/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10663 Caderno de Anexos Página 8 de 25



  

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

  

PORTARIA Nº 08/2020/DF 
 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  

CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do 
primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

 

CONSIDERANDO que a Magistrada Leilamar Aparecida Rodrigues estará em usufruto 

de compensatórias no período de 17 a 21/02/19; 
 

 RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de 

Justiça para o mês de Fevereiro, a saber: 

 

I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA 

 
DATA JUIZ SERVIDOR 

03/02 
a 

07/02 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal) 

Sandro Debus 

10/02 
a 

14/02 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível) 

Saulo Lessa 

17/02 
a 

21/02 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível) 

Elenice de Lima Soares 

26/02 
a 

28/02 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
(4ª Vara Cível) 

 
Elizabeth Perez 

 

 

 

II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 

 
DATA JUIZ SERVIDOR 

31/01 
a 

03/02 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 

(2ª Vara Criminal) 
Sandro Debus 

07/02 
a 

10/02 

Dr. Daniel de Souza Campos 
(Vara Única Sapezal) 

 
Saulo Lessa 

14/02 
a 

17/02 

Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 
(2ª Vara Barra do Bugres) 

 
Elenice de Lima Soares 

21/02 
a 

26/02 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(3ª Vara Barra do Bugres) 

 
Elizabeth Perez 

28/02 
a 

02/03 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do Parecis) 

 
Imerildes Alves de Brito 

                      

V - OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 

DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

31/01 a 02/02 João Antonio Cavalini 9 9987 4073 

03 a 06 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade (65) 9 9609-0619 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível 
Sheila Conti 
Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 
(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 

5ª Vara Cível 
Carlly Eich Alves 
Diego Ethan Nunes 

(65) 9 9927-8768 

(65) 9 9646 8803 
(66) 9 9218-5277 

1ª Vara Criminal 
Wilson Botelho de Carvalho Neto 
Bruna Pasquini 

(66) 9 9974-3792 
(65) 9 8106-1870 

2ª Vara Criminal 
Pedro Mendes Ferreira 
Diogo Batista Carneiro 

(66) 9 9958 0109 
(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa (66) 9 8438-3866 

 

Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, 

encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 

Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  

Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  
 

Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 

                                               Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição legal 

07 a 09 Wilson Cesar Rosa 9 9962 7328 

10 João Antônio Prietto 9 9987 1529 

11 Manoel Reis Cangussu Ribeiro 9 9987 1373 

12 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

13 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 

14 a 16 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

17 José da Cruz Costa 9 8402 7127 

18 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

19 Gisliane P. Alexandre 9 9985 9280 

20 Antonio Augusto 9 9643 5340 

21 a 23 Lúbia Nunes da Costa 9 9987 3282 

24 João Antonio Cavalini 9 9987 4073 

25 Edson Osmar Alviano Costa 9 9978 4565 

26 Arash Kaffashi 9 9923 3828 

27 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

28/02 a 01/03 Edson Osmar Alviano Costa 9 9978 4565 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 

EDITAL Nº 1/2020-DF. 
 

ANEXO I 

Temporalidade de Processos Por Classe CNJ 

Comarca: Chapada dos Guimarães 
Vara: Vara Única (desativada) 

Temporalidade: 2 (dois) anos 

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 
Classe Processual: 1116- Execução Fiscal 

 
7887 611-93.2003.811.0024 22/05/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Antonio Fernandes de Brito 

7885 609-26.2003.811.0024 22/05/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Dionido Ferrari 

7882 606-71.2003.811.0024 22/05/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Luiz Branco de Oliveira 

8097 729-69.2003.811.0024 24/06/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Alexsandra da Silva Dias 

8084 52-54.1994.811.0024 14/06/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Aristé Cândida Ferreira - ME 

8087 84-25.1995.811.0024 29/06/1995 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Cicero Bezerra de Medeiros 

8178 738-31.2003.811.0024 16/07/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Paulo Alves dos Santos 

8086 27-41.1994.811.0024 11/03/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT. 

Polo Passivo: João Batista Vilela Fratari 

12116 2554-14.2004.811.0024 01/09/2004 29/10/2015 Aguardando escolha do 4 Ano(s)    2 Mese(s) 23 Dia(s) 

escaninho 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: José Maria Figueiredo 

9514 237-43.2004.811.0024 11/03/2004 29/10/2015 Aguardando escolha do 4 Ano(s)    2 Mese(s) 23 Dia(s) 

escaninho 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: 

10394 1067-09.2004.811.0024 06/04/2004 23/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 3 Mese(s) 29 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: Cristóvão Pedriel da Paixão - TABELIÃOdo Cartório de Reg. de Imóveis 

7823 605-86.2003.811.0024 20/05/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Agemiro Alves da Silva 

7720 861-29.2003.811.0024 15/05/2003 22/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Maura Terezinhade Oliveira 

8099 731-39.2003.811.0024 24/06/2003 10/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 4 Mese(s) 11 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Nova Brasilândia/MT 

Polo Passivo: Alvino Ferreira de Mello 

7798 157-60.1996.811.0024 10/12/1996 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Luiz Cenze Comércio de Combustíveis Ltda 

7799 66-33.1997.811.0024 17/02/1997 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Walter Martins Ferreira 

8082 30-93.1994.811.0024 28/03/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Waldeck Duarte 

7797 23-04.1994.811.0024 03/03/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Margarido Mendonça 

3890 136-21.1995.811.0024 07/03/2002 30/04/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 8 Mese(s) 22 Dia(s) 

Polo Ativo: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT 

Polo Passivo: Eulice Antonia da Paixão S. Pereira 
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7804 20-20.1992.811.0024 24/02/1992 30/06/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: Imobiliária Acapulco Ltda. 

7582 155-66.1991.811.0024 25/06/1991 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Felipe Candido 

Ferrei 

8083 68-08.1994.811.0024 19/09/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Espólio de Ignez de C. e S. Jales 

7800 87-14.1994.811.0024 15/12/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Antonio Justino de Figueiredo 

8072 158-45.1996.811.0024 10/12/1996 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: S. J. MENDES ME 

7802 63-83.1994.811.0024 16/08/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Geraldo Rodrigues de Aguiar 

7803 42-10.1994.811.0024 29/04/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: Daniel Pereira da Silva 

7805 43-92.1994.811.0024 29/04/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: Angelita Amorim Reichembach 

7801 46-47.1994.811.0024 11/05/1994 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Fazenda Nacional 

Polo Passivo: Luiz Baldacin 

 

ANEXO II 

Temporalidade de Processos Por Classe CNJ 
Comarca: Chapada dos Guimarães 

Vara: Vara Única (desativada) 

Temporalidade: 10 (dez) anos 

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 
Classe Processual: 120 - Mandado de Segurança Cível 

 
3246 753-68.2001.811.0024 11/12/2001 09/08/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 5 Mese(s) 12 Dia(s) 

Polo Ativo: Luis Fernando de Freitas 

Polo Passivo: Ciretran ( Ato Ilegal do Diretor -Chefe ) 

7347 312-19.2003.811.0024 10/03/2003 09/08/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 5 Mese(s) 12 Dia(s) 

Polo Ativo: Marcos Negri 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

9229 19-15.2004.811.0024 14/01/2004 09/08/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 5 Mese(s) 12 Dia(s) 

Polo Ativo: Marcos Negri 

Polo Passivo: Diretor Geral / Presidente do Departamento Estadual de Trâns 

7437 401-42.2003.811.0024 20/03/2003 09/08/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 5 Mese(s) 12 Dia(s) 

Polo Ativo: Construtora Apiacás Ltda 

Polo Passivo: Presidente da Comissão Perm. de Licitação da Pref. Munic. Chapada dos Guimarães 

9164 1642-51.2003.811.0024 18/12/2003 10/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 4 Mese(s) 11 Dia(s) 

Polo Ativo: Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães 

Polo Passivo:  Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

9524 256-49.2004.811.0024 11/03/2004 10/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 4 Mese(s) 11 Dia(s) 

Polo Ativo: Construtora Rodober Ltda 

Polo Passivo: Presidente da Comissão de Licitação do Mun. de N. Brasilândi 

8339 1147-07.2003.811.0024 21/08/2003 02/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) 

Polo Ativo: Condominio Residencial Chapada Village II 

Polo Passivo: Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A 

4053 217-09.1991.811.0024 14/08/1991 26/05/2006 Arquivados com baixa 13 Ano(s)  7 Mese(s) 26 Dia(s) 

Polo Ativo: Albertino Manoel da Fonseca, Pedro Alves Damasceno, Joel Santos de Souza Neves, Avelino Sampaio 

Polo Passivo: Presidente da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães/MT 

711 100-37.1999.811.0024 08/03/1999 06/02/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 11 Mese(s) 15 Dia(s) 

Polo Ativo: Jorandina Conceição de Campos Alves 

Polo Passivo: Município de Planalto da Serra 

9021 1525-60.2003.811.0024 07/11/2003 02/12/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s)  1 Mese(s) 19 Dia(s) 

Polo Ativo: Oneida Aparecida de Rezende 

Polo Passivo: Ciretran ( Ato Ilegal do Diretor -Chefe ) 

8424 1189-56.2003.811.0024 28/08/2003 23/01/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 11 Mese(s) 29 Dia(s) 

Polo Ativo: Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães 

Polo Passivo:  Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

7683 825-84.2003.811.0024 08/05/2003 01/06/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 7 Mese(s) 20 Dia(s) 

Polo Ativo: José Alves dos Santos 

Polo Passivo: Chefe da CIRETRAN do Município de Chapada dos Guimarães MT 

5842 2059-38.2002.811.0024 15/08/2002 13/05/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) 
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Polo Ativo: Marcos Negri 

Polo Passivo: Ciretran ( Ato Ilegal do Diretor -Chefe ) 

3429 1585-67.2002.811.0024 17/01/2002 23/01/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 11 Mese(s) 29 Dia(s) 

Polo Ativo: Adalmir da Silva Tomaz 

Polo Passivo: Ciretran ( Ato Ilegal do Diretor -Chefe ) 

8228 1095-11.2003.811.0024 28/07/2003 29/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 1 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: Paulo Ferreira de Oliveira 

Polo Passivo: Chefe da CIRETRAN do Município de Chapada dos Guimarães MT 

5014 1928-63.2002.811.0024 27/05/2002 29/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 1 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: BANCO DO BRASIL 

Polo Passivo: Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, Pedro Reindel Fonseca 

4922 1851-54.2002.811.0024 03/05/2002 29/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 1 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: Gerencial Construtora e Administradora Ltda. 

Polo Passivo: Secretário Municipal de Ad./ Finanças Chapada dos Guimarães 

2977 511-12.2001.811.0024 17/08/2001 21/01/2005 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 0 Mese(s) 0 Dia(s) 

Polo Ativo: Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Indireta, de Chapada 

Polo Passivo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

2954 489-51.2001.811.0024 10/08/2001 15/09/2006 Arquivados com baixa 13 Ano(s) 4 Mese(s) 6 Dia(s) 

Polo Ativo: Edilson Soares de Sales 

Polo Passivo:  Ismael Alves dos Santos 

6368 37-70.2003.811.0024 24/01/2003 04/07/2005 Arquivados com baixa 14 Ano(s) 6 Mese(s) 17 Dia(s) 

Polo Ativo: Hedera Charmion Guimarães Donofre, Cleide Lucia Ferreira dos Santos 

Polo Passivo: Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

8116 1024-09.2003.811.0024 30/06/2003 23/01/2005 Arquivados com baixa 14 Ano(s) 11 Mese(s) 29 Dia(s) 

Polo Ativo: Pedro Reindel Fonseca 

Polo Passivo: Gilberto Schwarz de Mello 

7551 518-33.2003.811.0024 02/04/2003 23/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 3 Mese(s) 29 Dia(s) 

Polo Ativo: Condominio Residencial Chapada Village II 

Polo Passivo: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT 

9244 31-29.2004.811.0024 16/01/2004 23/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 3 Mese(s) 29 Dia(s) 

Polo Ativo: Rápido Chapadense Viação Ltda 

Polo Passivo: Gerente da Agência Fazendária de Chapada dos Guimarães - MT 

9173 1652-95.2003.811.0024 19/12/2003 10/09/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 4 Mese(s) 11 Dia(s) 

Polo Ativo: Debora Teresada Silva Ormond 

Polo Passivo: Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

3128 666-15.2001.811.0024 30/10/2001 05/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 2 Mese(s) 16 Dia(s) 

Polo Ativo: Lincoln Pierry Gonçalves Gallo 

Polo Passivo: Ciretran ( Ato Ilegal do Diretor -Chefe ) 

4906 1842-92.2002.811.0024 29/04/2002 29/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 1 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: C.V.C. - Cidade Verde Shopp Ltda., Idimar Fernandes de Assis 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

3132 674-89.2001.811.0024 01/11/2001 29/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 1 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: Cleodson Figueiredo. 

Polo Passivo: Departamento de Trânsito de Mato Grosso-Detran 

8373 1161-88.2003.811.0024 25/08/2003 29/11/2004 Arquivados com baixa 15 Ano(s) 1 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: Jennifer Laura Daltro Monteiro da Silva 

Polo Passivo: Comissão de Concurso Público de Chapada dos Guimarães 

3247 754-53.2001.811.0024 11/12/2001 27/09/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 3 Mese(s) 25 Dia(s) 

Polo Ativo: Luiz Carlos Candido 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

651 68-32.1999.811.0024 25/02/1999 30/04/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 8 Mese(s) 22 Dia(s) 

Polo Ativo: Carlos Florisbal Gazzoni 

Polo Passivo: Osmar Froner de Mello 

2743 316-27.2001.811.0024 25/05/2001 30/04/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 8 Mese(s) 22 Dia(s) 
Polo Ativo: FCunladraeçt ãMoigAusesl,isLteilacniael RdietaCdheapCaádcaiadCoasmGpuoims,aArãneasir/MSTa.n,tAana CAâlvnedsiddaa PSailivxaão Freitas, Anildes Machado Xavier, 

Antonio Polo Passivo: João Batista Vilela Fratari, Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT 

3248 755-38.2001.811.0024 11/12/2001 27/09/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 3 Mese(s) 25 Dia(s) 

Polo Ativo: Nilton de Carvalho Amazonas 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

4816 1816-94.2002.811.0024 16/04/2002 27/09/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 3 Mese(s) 25 Dia(s) 

Polo Ativo: Antonio TeixeiraBaia 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

3250 757-08.2001.811.0024 11/12/2001 27/09/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 3 Mese(s) 25 Dia(s) 

Polo Ativo: Hélio Tassinari 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

3249 756-23.2001.811.0024 11/12/2001 27/09/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s) 3 Mese(s) 25 Dia(s) 

Polo Ativo: Francisco Lenz 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

1452 10-92.2000.811.0024 07/01/2000 12/05/2000 Arquivados com baixa 19 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s) 

Polo Ativo: Lauriston José de Oliveira 

Polo Passivo: Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

624 23-09.1991.811.0024 04/03/1991 17/03/1997 Arquivados com baixa 22 Ano(s) 10 Mese(s) 4 Dia(s) 

Polo Ativo: Frigorifico Santa Mônica Ind. e Com. Ltda 

Polo Passivo: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT, Exatoria de Nova Brasilândia - MT., Delegado de Polícia Civil de Nova Bras 

630 66-72.1993.811.0024 28/04/1995 28/04/1995 Arquivados com baixa 24 Ano(s) 8 Mese(s) 24 Dia(s) 

Polo Ativo: José Aparecido Rodrigues. 

Polo Passivo: Presidente da Câmara Municipal de Planalto da Serra - MT. 

Disponibilizado - 24/01/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10663 Caderno de Anexos Página 13 de 25



 

1186 545-55.1999.811.0024 20/09/1999 12/05/2000 Arquivados com baixa 19 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s) 

Polo Ativo: Divina Leão Pereira, Elson Antonio Neves dos Santos 

Polo Passivo: Presidente da Câmara Municipal de Planalto da Serra - MT. 

1752 274-12.2000.811.0024 25/04/2000 02/07/2001 Arquivados com baixa 18 Ano(s) 6 Mese(s) 19 Dia(s) 
Polo Ativo: EPdisnohneidroodseRFeriesitdaes,FrGeeitlasso,nMAaurgiausFteorrdeeirMa dealoSMilvoare, iAran.,tuTnheesrmColesmineanSteiqPueireairLao, pMeasndoaelCMoasrtiaa Albernaz Filho, 

Antonio Polo Passivo: Samuel Brasilino de Oliveira 

1529 86-19.2000.811.0024 14/02/2000 07/04/2001 Arquivados com baixa 18 Ano(s) 9 Mese(s) 14 Dia(s) 

Polo Ativo: Anizio Bruno Borges Filho 

Polo Passivo: Pres. da Com de Invest. e proc. da Câmara-Planalto da Serra 

1587 176-27.2000.811.0024 09/03/2000 02/07/2001 Arquivados com baixa 18 Ano(s) 6 Mese(s) 19 Dia(s) 

Polo Ativo: Anizio Bruno Borges Filho, Enildo Lemes Vieira, Ari Rodrigues 

Polo Passivo: Divina Leão Pereira 

7595 565-07.2003.811.0024 14/04/2003 14/10/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 3 Mese(s) 7 Dia(s) 

Polo Ativo: Marionil Fátima Simão 

Polo Passivo: Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

8349 1149-74.2003.811.0024 22/08/2003 26/09/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 3 Mese(s) 26 Dia(s) 

Polo Ativo: Ministério Jovens Livre de Goiânia - MJL 

Polo Passivo: DETRAN-MT 

2721 301-58.2001.811.0024 21/05/2001 25/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 4 Mese(s) 27 Dia(s) 

Polo Ativo: Claudio de Souza Neves 

Polo Passivo: Thermosina Siqueira Lopes da Costa 

7596 566-89.2003.811.0024 14/04/2003 14/10/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 3 Mese(s) 7 Dia(s) 

Polo Ativo: Rosenir Antonia da Silva 

Polo Passivo: Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães 

3320 810-86.2001.811.0024 19/12/2001 29/10/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 2 Mese(s) 23 Dia(s) 

Polo Ativo: Benedito Loureiro de Lara Pinto 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

7858 923-69.2003.811.0024 21/05/2003 21/10/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 3 Mese(s) 0 Dia(s) 

Polo Ativo: Transporte Rodoviário Frigieri Amazonia Ltda 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

7933 928-91.2003.811.0024 28/05/2003 21/10/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 3 Mese(s) 0 Dia(s) 

Polo Ativo: Delmira Mendes Martins 

Polo Passivo: Diretor Geral / Presidente do Departamento Estadual de Trâns 

2922 468-75.2001.811.0024 01/08/2001 06/02/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 11 Mese(s) 15 Dia(s) 

Polo Ativo: Ivanildes Vieira de Farias 

Polo Passivo: Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Departamento de Trânsito de Mato Grosso-Detran 

4736 1800-43.2002.811.0024 15/04/2002 16/01/2003 Arquivados com baixa 17 Ano(s)  0 Mese(s) 5 Dia(s) 

Polo Ativo: AYRA - Engenharia e Construção Ltda. 

Polo Passivo: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT 

5872 2090-58.2002.811.0024 22/08/2002 26/12/2002 Arquivados com baixa 17 Ano(s)  0 Mese(s) 26 Dia(s) 

Polo Ativo: Antonio Claret Miguel 

Polo Passivo: Secretário Municipal de Ad./ Finanças Chapada dos Guimarães 

1723 254-21.2000.811.0024 12/04/2000 07/02/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 11 Mese(s) 14 Dia(s) 

Polo Ativo: Luciano Augusto Neves 

Polo Passivo: Samuel Brasilino de 

Oliveira 

2469 71-16.2001.811.0024 09/02/2001 25/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s)  4 Mese(s) 27 Dia(s) 

Polo Ativo: Município de Chapada dos Guimarães/MT 

Polo Passivo: Gilberto Nicanor Freire 

588 18-06.1999.811.0024 29/01/1999 22/08/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s)  4 Mese(s) 30 Dia(s) 

Polo Ativo: Marilene Luiz de Carvalho 

Polo Passivo: Diretor Deptº Est. de Trânsito do Est. de Mato Grosso-DETR 

7880 464-43.1998.811.0024 06/04/1998 30/06/2003 Arquivados com baixa 16 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) 
Polo Ativo: DSiriclveauLRimaiaz,eMl, EaurroisLteelaopToeldreinzoindheaCFr.aFneçrare, iHraé,liWo iClliraunz AdataSidielvsada Silva, Hélia Maria Moraes dos Santos Rocha, 

Jamar da Polo Passivo: Ezio José Neto 

 

Total: 84 (oitenta e quatro) processos. 

 

Chapadados Guimarães,23 de janeiro de 2020. 
 

(Assinado Eletronicamente) 

Leonísio Salles de Abreu Júnior 
Juiz de Direito e Presidente da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PEDRA PRETA 

 

EDITAL Nº 001/2020-DF 
CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES 

Prazo 30 (trinta) dias 

   

ANEXO I 
 

Formulário de Cadastro 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome completo da instituição: 
 

CNPJ: 

Natureza jurídica: 

Endereço: 

Bairro: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do Diretor: 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do Diretor da instituição: 
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ANEXO II 

 

Modelo de Relatório de Visita 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUTCIONAL 

Entrevistador: 

Instituição: 
 

Responsável pelo acompanhamento: 

Data:                                                                                Horário: 

 

1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 

1.1 - Nome: 

1.2 - Função: 

1.3 - Telefone: 

 

 

2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

2.1 - Nome: 

2.2 - Função: 

2.3 – Telefone: 

2.4 - Observações: 
 
 

 
 
 
 
 

3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
 
3.1 – Períodos e Turnos  
 

(  ) Dias úteis (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Sábados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Domingo (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Feriados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

Obs: 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 

Obs: 

 

3.4 – Há período(s) de férias durante o ano? (interrupção dos serviços prestados) 
 

Obs: 
 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao prestador de serviços (vale transporte, alimentação, etc)? 

(  ) Não 

(  ) Sim, qual? 

 

4 – INSTALAÇÕES 

4.1 – Como é o acesso à instituição? 

(  ) Fácil 

(  ) Difícil 

Obs: 
 

4.2 – O espaço físico, em termos de estrutura, organização, segurança, mobiliário e manutenção são: 

(  ) Adequado 
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(  ) Razoavelmente adequado  

(  ) Precisa de melhorias 

Obs: 
 

 

4.3 – Em caso de necessidade, é oferecido ao prestador de serviços Equipamento de Proteção Individual (EPI)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Obs: 

 
 

4.4 – Em caso de emergência, há equipamentos de combate a incêndios disponíveis? 

(  ) Sim, quais? 

(  ) Não 

Obs: 

 
 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser adotado pela instituição? 
 
 
 

5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

ENSINO / CRECHE 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

LIMPEZA / COZINHA 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

OUTROS 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

 manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

Observações gerais: 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do Técnico responsável pelo Relatório e do Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO III 

 

Modelo orientado para Projeto 

 

1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 

 Título do Projeto; 

 Nome da Entidade; 

 Endereço da Entidade; 

 Presidente e/ou Diretor da Instituição 

 Endereço do Presidente e/ou Diretor da Instituição 

 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição 

 Conta Bancária 

 

2 – Justificativa 

Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto na instituição e na 
comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas na instituição e quais áreas de 

atuação o projeto se voltará. 

 

3– Objetivos do Projeto 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los com os resultados 

pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 

 

4– Público Alvo 

Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser beneficiado com o 

projeto. 
 

5– Impacto 

Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se destina, 

mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 

 

6– Recursos Materiais 

Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao objeto de aquisição, na existência de 
estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo estes legíveis, contendo 

nome de um responsável devidamente identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-

se orçamento via e-mail. 

 

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

 
Unidade Descrição Valor unid. Total 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
TOTAL 2 
 

Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 
soma da coluna Total 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PEDRA PRETA 
 

EDITAL Nº 02/2020-DF 

 

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DIRETORIA 

 
ORDEM DOCUMENTO ANO 

1.  TERMO DE ENTREGA DE SELOS - 

2.  BALANÇO DE SELOS 2002 

3.  SELO DE AUTENTICIDADE 2003 

4.  SELO DE AUTENTICIDADE 2004 

5.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2005 

6.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2006 

7.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2007 

8.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2008 

9.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2009 

10.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2010 

11.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2011 

12.  BALANÇO DE SELOS GERAL 2012 

13.  CERTIDÃO DE ENTREGA DE DILIGÊNCIAS 2012 

14.  CERTIDÃO DE ENTREGA DE DILIGÊNCIAS 2013 

15.  CERTIDÃO DE ENTREGA DE DILIGÊNCIAS 2014 

16.  CERTIDÃO DE ENTREGA DE DILIGÊNCIAS 2015 

17.  CERTIDÃO DE ENTREGA DE DILIGÊNCIAS 2016 

18.  LISTA DE POSTAGEM 2013 

19.  CERTIDÃO EXPEDIDA 1998 

20.  EDITAL 1998 

21.  PORTARIA TJMT 1998 

22.  RESOLUÇÔES TJMT 1998 

23.  PORTARIAS RETIRADAS DO ATRIO 1998 

24.  ALVARÁS 2002 

25.  TERMO DE AUDIÊNCIA 2002 

26.  RELATÓRIO ESTATÍSTICO 1999 

27.  RELATÓRIO ESTATÍSTICO 2000 

28.  RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE 2001 

29.  TERMO DE AUDIÊNCIA 2001 

30.  GUIA DMP 2013 

31.  GUIA DMP 2014 

32.  RELATÓRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 2012 

33.  RELATÓRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 2013 

34.  RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FUNAJURIS 2010 

35.  RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FUNAJURIS 2012 

36.  RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FUNAJURIS 2014 

37.  CONSELHO DA COMUNIDADE - 

38.  GUIA DE MALOTE 2012 

39.  GUIA DE MALOTE 2013 

40.  MALOTE DIGITAL 2012 

41.  MALOTE DIGITAL 2014 

42.  LIVRO DE VISTAS - 

43.  LIVRO DE PONTO SERVNAC 2010 

44.  PORTARIAS EXPEDIDAS 2012 

45.  PORTARIAS EXPEDIDAS 2013 

46.  PORTARIAS EXPEDIDAS 2014 

47.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2012 

48.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2013 

49.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2014 

50.  OFÍCIOS EXPEDIDOS 2012 

51.  OFÍCIOS EXPEDIDOS 2013 

52.  OFÍCIOS EXPEDIDOS 2014 

53.  OFÍCIOS EXPEDIDOS 2015 

54.  OFÍCIOS RECEBIDOS 1 OFÍCIO   2014 
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55.  OFÍCIOS RECEBIDOS 1 OFÍCIO   2015 

56.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2 OFÍCIO 2014 

57.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2 OFÍCIO 2015 

58.  MALOTE DIGITAL 2015 

59.  RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS 1998/1999 

60.  MALOTE DIGITAL 2014 

61.  DOCUMENTOS CORREIOS 2014 

62.  DOCUMENTOS CORREIOS 2015 

63.  MALOTE DIGITAL 2015 

64.  RELATÓRIO PRODUTIVIDADE OFICIAIS DE JUSTIÇA 2004 

65.  CONTROLE DE FREQUENCIA SERVIDORES 01 1998/2000 

66.  CONTROLE DE FREQUENCIA SERVIDORES 01-A 2003/2006 

67.  CONTROLE DE FREQUENCIA SERVIDORES 02 2007/2010 

68.  CONTROLE DE FREQUENCIA SERVIDORES 02-A 1990/1995 

69.  CONTROLE DE FREQUENCIA SERVIDORES 02-A 1997/1998 

70.  CONTROLE DE FREQUENCIA SERVIDORES 03 2011/2015 

71.  LISTA DE POSTAGEM 2013 

72.  LIVRO CAIXA CRC 1º OFÍCIO 2009 

73.  NOMEAÇÕES DE ADVOGADOS 2012 

74.  NOMEAÇÕES DE ADVOGADOS 2013 

75.  NOMEAÇÕES DE ADVOGADOS 2014 

76.  NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DIVERSOS 2003/2011 

77.  EXTRAJUDICIAL – TODOS OS SETORES 2004 

78.  EXTRAJUDICIAL – TODOS OS SETORES 2005 

79.  TERMO DE CORREIÇÃO CORREGEDORIA 2005 

80.  TERMO DE CORREIÇÃO CADEIA PÚBLICA 2006 

81.  TERMO DE CORREIÇÃO DELEGACIA LOCAL 2006 

82.  TERMO DE CORREIÇÃO CADEIA PÚBLICA 2007 

83.  TERMO DE CORREIÇÃO DELEGACIA LOCAL 2007 

84.  TERMO DE CORREIÇÃO DELEGACIA LOCAL 2008 

85.  TERMO DE CORREIÇÃO DELEGACIA LOCAL 2009 

86.  TERMO DE CORREIÇÃO CARTÓRIO 1º OFÍCIO 2009 

87.  TERMO DE CORREIÇÃO CARTÓRIO 2º OFÍCIO 2009 

88.  TERMO DE CORREIÇÃO CARTÓRIO 1º OFÍCIO 2010 

89.  TERMO DE CORREIÇÃO VARA ÚNICA E JUIZADO 2010 

90.  TERMO DE CORREIÇÃO CARTÓRIO 1º OFÍCIO 2016 

91.  TERMO DE CORREIÇÃO CARTÓRIO 2º OFÍCIO 2016 

92.  TOMBAMENTO E TERMO DE LEVANTAMENTO - 

93.  ORDEM DE SERVIÇO - 

94.  DOCUMENTO PATRIMONIAL - 

95.  TERMO DE EMPRÉSTIMO - 

96.  REGIMENTO INTERNO CONSELHO TUTELAR - 

97.  TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROCON - 

98.  CONSELHO TUTELAR - 

99.  DICIONÁRIO AURÉLIO - 

         

DISTRIBUIDOR 

 
ORDEM DOCUMENTO ANO 

1.  APF 06/07/08/09 2016 

2.  APF 02/03/04/05 2017 

3.  DIVERSOS 65358, 66062, 66345, 66297, 65698, 65129, 66118, 56854, 66253, 66145, 
66249, 66229, 66230, 66208, 66275 e 65977.  

 
- 

4.  AR 2004 

5.  AR 2008 

6.  AR 2013 

7.  AR 2014 

8.  AR 2015 

9.  AR 2016 

10.  AR 2017 

11.  CERTIDÕES INTERNAS 2003/2009 

12.  PROT. INTEGRAL 2005/2009 

13.  PROVIMENTOS - 

14.  CGJ MT - 

15.  CÓPIAS DE ADVOGADOS 2014/2015 

16.  CERTIDÕES INTERNAS 2011/2013 
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17.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2010/2015 

18.  CONTROLE DE SELOS 2002/2005 

19.  CONTROLE DE CERTIDÕES JANEIRO-DEZEMBRO 2015 

20.  CERTIDÕES 01-03 2012 

21.  CERTIDÕES 05-12 2012 

22.  CERTIDÕES 01-07 2013 

23.  CONTROLE DE CERTIDÕES 2015 

24.  OFÍCIOS EXPEDIDOS 2011/2016 

25.  LIVROS CÍVEIS 2005/2006 

26.  LIVROS CÍVEIS 2008 

27.  LIVROS CRIMINAIS 01-02 - 

28.  LIVROS CRIMINAIS 2005/2008 

29.  LIVROS DE PROTOCOLOS 06-09-10-11-12-13 - 

30.  LIVROS DE PROTOCOLOS 02-03-10-11-12-13 - 

31.  LIVROS DE PROTOCOLOS  2012/2013 

32.  PROC 2551581522010 - 

33.  CERTDÕES 05-10 2007 

34.  CERTIDÕES O5-10 2008 

35.  CERTIDÕES 11-12 2008 

36.  CERTIDÕES 01-07 2009 

37.  CERTIDÕES 08-12 2009 

38.  CERTIDÕES 01-08 2010 

39.  CERTIDÕES 10-12 2010/2011 

40.  PORTARIAS DEMONSTRATIVOS CÁLCULOS FATORES ATUALIZADOS 
MONETARIA 

2003/2009 

41.  OFICIOS DIST 2007/2008 

42.  CORREGEDORIA 2008/2010 

43.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2014/2015 

44.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2014 

45.  PROCESSOS VIRTUAIS CP/MALOTE DIGITAL 2015/2016 

46.  CERTIDÕES 2013/2014 

47.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2001/2004 

48.  PROCESSOS VIRTUAIS CP/MALOTE DIGITAL 2015/2016 

49.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2016 

50.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2016/2017 

51.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2016 

52.  CARTA PRECATÓRIA 03-11 2017 

53.  CARTA DE ORDEM 06-11 2017 

54.  PROTETIVA 02-11 2017 

55.  INVESTIGAÇÃO 54961-61068-61124-61182-61183 2017 

56.  APF 05/06/07/08/09/10/11/12 2017 

57.  GUIA DE EXECUÇÃO PENAL 03 E 08 2016 

58.  GUIA DE EXECUÇÃO PENAL 02-12 2016 

59.  PROCESSOS VIRTUAIS/CP/MALOTE DIGITAL 2016 

 

VARA ÚNICA 

 
ORDEM DOCUMENTO ANO 

1.  OFÍCIOS RECEBIDOS 1993/2003 

2.  OFÍCIOS RECEBIDOS 1990/2000 

3.  OFÍCIOS RECEBIDOS 2008/2012 

4.  FLAGRANTES E HOMOLOGAÇÕES 2007/2009 

5.  DOCUMENTOS ISSPJ 1996 

6.  REGISTRO DE SENTENÇAS CÍVEIS/CRIMINAIS 2006/2008 

7.  SELOS - AUT. VERMELHO 2010 

8.  SELOS - CERTIDÃO VERDE 2010/2013 

9.  SELOS - AUT. VERDE 2010/2013 

10.  SELOS - CERT. VERMELHA 2010/2013 

11.  REGISTRO DE SENTENÇAS CRIMINAIS 1998/2002 

12.  SELOS - AUTENTICAÇÃO/CERTIDÃO 2001/2003  

13.  SELOS - AUTENTICAÇÃO/CERTIDÃO 2006/2008 

14.  PRODUT. OFICIAIS 2006/2007 

15.  PRODUT. OFICIAIS 2005/2006 

16.  RELATÓRIOS CEJA 2010/2011 

17.  COB. AUTOS ADV. 2005/2011 

18.  AUT. ESTAGIÁRIOS 2005/2010 
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19.  PORTARIAS 2001/2011 

20.  BALANÇO DE SELOS 2002/2012 

21.  SELOS – AUT/CERTIDÃO 2002/2004 

22.  SELOS – AUT/CERTIDÃO 2011/2012 

23.  CONTROLE DE SELOS 2010/2013 

24.  TERMO DE ENTREGA 1990/2001 

25.  PRET. ADOÇÃO 1997/2007 

26.  TERMOS DE COMPROMIS. 1997/1999 

27.  RELATÓRIO IBGE 2011 

28.  SENTENÇAS, TERMOS DE AUDIÊNCIA E ADVERTENVIA DE MENOR 1992/2003 

29.  ALVARÁS 1992/2001 

  

JUIZADO ESPECIAL 

 
 

ORDEM 

 

DOCUMENTO 

 

ANO 

1.  OFÍCIOS RECEBIDOS 1994/2002 

2.  CERTIDÕES 1998/2000 

3.  FLAGRANTES 1998/2000 

4.  PRODUTIVIDADE OFICIAIS DE JUSTIÇA 2002/2005 

5.  PRODUTIVIDADE OFICIAIS DE JUSTIÇA 2006 

6.  RELATÓRIOS ESTATISCOS 1990/1997 

7.  REL. DE PROCESSOS CÍVEIS ARQUIVADOS 1997/2003 

8.  LISTA DE POSTAGEM 2003/2006 

9.  REGISTRO DE SENTENÇA 2000 

10.  LIVROS 001/003 2000 

11.  REGISTRO DE SENTENÇAS CRIMINAIS 001/003 2000 

12.  REGISTRO DE SENTENÇAS 1992/1995 

13.  ALVARÁS 1996/2006 

14.  RELATÓRIO DO IBGE 1997/2005 

15.  REGISTRO DE SENTENÇAS CÍVEIS 006/009 1992/1995 

16.  SESSÕES DE JULGAMENTO – JÚRI 1997/2001 

17.  TERMO DE CORREIÇÃO 2005 

18.  PROV. 1980/2007 

19.  I.N 1997/2006 

20.  PORTARIAS 1996/2004 

21.  DOCS. RECEBIDOS 1985/2004 

22.  ALVARAS EXPEDIDOS 2006/2008 

23.  RESOLUÇÕES EXPEDIDAS 1996/2006 

24.  MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS CÍVEL 1999/2005 

25.  OFÍCIOS RECEBIDOS 1997/2007 

26.  SELOS AUTENTICAÇÃO/CERTIDÃO 2003/2008 

27.  TERMO DE AUD. CRIMINAIS 2006 

28.  REL. DE ARMAS/OBJETOS 2008 

29.  BALANÇO DE SELOS 2002/2010 

30.  REGISTRO DE SENTENÇAS CRIMINAIS 2003/2004 

31.  LIVROS – AUTUADO CRIMINAL 2005 

32.  LIVROS – PROCESSO CRIME 2006 

33.  LIVROS - ENTIDADES CADASTRADAS 2008 

34.  LIVROS – CONTROLE DE PECUNIA 2008/2009 

35.  LIVROS – CARGAS DEPOL 2006 

36.  LIVROS – CP CRIME  2005 

37.  LIVROS – CP CÍVEL 2005 

38.  LIVROS – CARGA PERITO 2005 

39.  LIVROS – VISITAS E CORREIÇÕES  2005 

40.  LIVROS – PROCESSO CIVEL 2005 

41.  LIVROS – EXECUTIVO DE PENA 2005 

42.  LIVROS – DOCUMENTOS PARTES/RETIRADA 2005 

43.  OFÍCIOS RECEBIDOS CORREGEDORIA 1996/2003 

44.  OFICIOS EXP. CRIME 2008/2010 

45.  OFICIOS REC. CÍVEIS 1996/2009 

46.  OFICIOS REC. CRIME 1996/2007 

47.  REG. SENTENÇA CRIME 2008 

48.  REG. SENTENÇA CIVEL 2008 

49.  CERTIDÃO EXP. CIVEL 2006/2010 
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50.  OFICIOS EXPEDIDOS 1996/2003 

51.  OFICIOS EXPEDIDOS CIVEL/CRIMINAL 2005 

52.  OFICIOS EXPEDIDOS CIVEL 2001/2004 

53.  OFICIOS EXPEDIDOS CIVEL/CRIMINAL 2006 

54.  PROV. CM 1996/2007 

55.  REL. ESTATICOS 2007/2008 

56.  REQ. SERVIDORES 2005/2008 

57.  TERMOS DE AUDIÊNCIAS CIVEIS 003 2006/2007 

58.  TERMO DE AUDIÊNCIAS CRIMINAIS 2006/2007 

59.  OFICIOS RECEBIDOS CGJ 2003/2007 

60.  LISTA DE POSTAGEM 2007/2008 

61.  CARGAS DE AUTOS MP – L. 003 2007 

62.  CERTIDÕES 1996/2006 

63.  CERTIDÕES DE DILIGÊNCIAS 2000/2002 

64.  RELATÓRIOS ESTATÍTICOS 1996/2003 

65.  OFÍCIOS EXPEDIDOS CIVEIS 1996/2000 

66.  RELATÓRIOS CIVEIS/CRIMINAIS 1996/2005 

67.  OFICIOS EXPEDIDOS 2007/2010 

68.  TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL 1996/2004 

69.  TERMOS DE AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS 2005/2006 

70.  PROC. DISTRIBUIDOS CÍVEIS 1996/2003 

71.  TERMOS DE AUDIÊNCIA CIVEL 2001/2004 

72.  TERMO DE AUDIÊNCIA CIVEIS 2002/2003 

73.  COM. FLAGRANTES 2001/2003 

74.  TERMOS DE AUDIÊNCIAS CIVEIS 1996/2000 

 

 
 

ORDEM 

 

DOCUMENTO 

 

ANO 

1.  CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS LIVRO Nº 001 1996/2008 

2.  REGISTRO DE EMPREGADOS 1993 

3.  REGISTRO DE PROTOCOLO GERAL DO DISTRIBUIDOR 2005 

4.  REGISTRO DE SAÍDAS 1993 

5.  REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 1993 

6.  REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIAS 1993 

7.  REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMNETOS FISCAIS E TERMOS DE 
OCORRÊNCIA 

1993 

8.  REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS 1994 

9.  REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS 1993 

10.  REGISTRO DE APURAÇÃO DE I.C.M. 1993 

11.  REGISTRO DE APURAÇÃO DO I.C.M. 1993 

12.  REGISTRO DE PONTO PLANTÃO JUDICIÁRIO 2011 

13.  REGISTRO DE CARGA DE DESCARGA FEITOS CÍVEIS AO GABINETE DO 
JUIZADO ESPECIAL 

2000/2005 

14.  REGISTRO DE PROTOCOLO GERAL DE PETIÇÕES 2006 

15.  REGISTRO DE PROTOCOLO GERAL DE PETIÇÕES 2002/2004 

16.  REGISTRO DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES 2004 

17.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE FEITOS GABINETE 1999/2000 

18.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE FEITOS GABINETE 2002/2003 

19.  
REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE FEITOS REMETIDOS AO 
CONTADOR/DISTRIBUIDOR 

1990/1999 

20.  REGISTRO DE CADASTROS DE INQUÉRITOS POLICIAIS REMETIDOS A DEPOL 1998/2005 

21.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 1996/2005 

22.  REGISTRO DE CONTROLE DE MATERIAL 1993/1997 

23.  REGISTRO DE CARGA DE MANDADOS CÍVEIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS 1996/2001 

24.  REGISTRO DE PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS JUIZADO ESPECIAL 1996/2001 

25.  REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1998 

26.  
REGISTRO DE CARGA DE MANDADOS CRIMINAIS DO JUIZADO ESPECIAL 
AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS 

1996/2008 

27.  
REGISTRO DE CARGA DE MANDADOS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AOS 
OFICIAIS DE JUSTIÇAS 

2006/2008 

28.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE PROCESSOS GABINETE 2000/2002 

29.  REGISTRO DE CARGA DE MANDADOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS 1996/2000 

30.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE PROCESSOS GABINETE 1998/1999 

31.  REGISTRO DE CARGA PARA PSICÓLOGA 2000/2001 

32.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA CONTADOR/DISTRIBUIDOR 2001/2004 
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33.  
REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE PROCESSOS CRIMINAIS AO 
GABINETE 

2003/2004 

34.  
REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE PROCESSOS 
CONTADOR/DISTRIBUIDOR 

1998/2003 

35.  REGISTRO DE COMPARECIMENTO DIÁRIO DE OFICIAIS DE JUSTIÇAS 2000/2003 

36.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE AUTOS ADVOGADOS 1997/2005 

37.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE FEITOS CRIMINAIS MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

1996/2005 

38.  
REGISTRO DE ARRECADAÇÃO DE NUMERÁRIOS E/OU DONATIVOS PARA 
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 

1996 

39.  
REGISTRO DE CARGA DE MANDADOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS - 
CRIMINAL 

2006/2008 

40.  REGISTRO DE CARGA DE MANDADOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS – CÍVEL 2006/2008 

41.  REGISTRO DE PROTOCOLOS DE REQUERIMENTOS JUNTO AO JUIZADO 
ESPECIAL 

2001/2005 

42.  REGISTROS DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS 1997/2005 

43.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA FEITOS CRIMINAIS JUIZADO ESPECIAL 1996/2005 

44.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA FEITOS CÍVEIS JUIZADO ESPECIAL 1996/2000 

45.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA FEITOS AO CONTADOR/DISTRIBUIDOR 1999/2001 

46.  ANOTAÇÕES TELEFÔNICAS 1991/1999 

47.  REGISTRO DE PEDIDO DE GUARDA 1997/2001 

48.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE FEITOS GABINETE 1999/2003 

49.  
REGISTRO DE CARGAS DE MANDADOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS – CÍVEL 
E CRIMINAL 

2007/2008 

50.  
REGISTRO DE CARGAS DE MANDADOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS – CÍVEL 
E CRIMINAL 

2005/2006 

51.  
REGISTRO DIÁRIO DE COMPARECIMENTO DE OFICIAIS DE JUSTIÇAS E 
AVALIADORES 

1998/1998 

52.  
REGISTRO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS NO JUIZADO 
ESPECIAL 

1997/2005 

53.  REGISTRO DE CARGAS E DESCARGAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - CÍVEL 1966/2005 

54.  REGISTRO DE CARGAS DE MANDADOS CÍVEIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇAS 2000/2006 

55.  REGISTRO DE PRETENDENTES A ADOÇÃO 1995/1997 

56.  REGISTRO DE CARGA E DESCARGA DE AUTOS CÍVEIS AOS ADVOGADOS 1997/2005 

57.  REGISTROS DE ATAS DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE CONCURSOS 1994/2000 

58.  
REGISTROS DE ATA DO CONSELHO DACOMUNIDADE, PENITENCIÁRIO E 
TUTELAR. 

2000 

59.  REGISTRO DE CARGAS AO GABINETE 2006 

60.  
REGISTRO DE CARGAS E DESCARGAS DE FEITOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 
JUIZADO ESPECIAL AO CONTADOR/DISTRIBUIDOR 

2004 

61.  REGISTRO DE SENTENÇAS CÍVEIS 2006 

62.  REGISTRO DE CARGAS AO DISTRIBUIDOR 2007 

63.  REGISTRO DE CARGAS AO JUIZ 2007 

64.  REGISTRO DE SENTENÇAS-1 2005 

65.  REGISTRO DE SENTENÇA-2 2005 

66.  REGISTRO DE CARGAS AO JUIZ 2005 

67.  REGISTRO DE CARGAS AO JUIZ 2004 

68.  REGISTRO DE CARGAS AOS ADVOGADOS 2004 

69.  REGISTRO DE SENTENÇA-1 2008 

70.  REGISTRO DE SENTENÇA-2 2008 

71.  REGISTRO DE CARGAS DIVERSOS 2008 

72.  REGISTRO DE CARGAS AO DISTRIBUIDOR 2003 

73.  REGISTRO DE CARGAS AO JUIZ 2008 

74.  REGISTRO DE CARGAS AO PROMOTOR 2005 

75.  REGISTRO DE CARGAS AO PROMOTOR 2004 

76.  REGISTRO DE SENTENÇA-1 2008 

77.  REGISTRO DE SENTENÇA-2 2008 

78.  REGISTRO DE SENTENÇA-3 2008 

79.  REGISTRO DE SENTENÇA-6 2005 

80.  REGISTRO DE CARGAS PARA ADVOGADOS 2004 

81.  REGISTRO DE CARGAS AO PERITO 2003 

82.  REGISTRO DE CARGAS A DELEGACIA DE POLICIA 2005 

83.  REGISTRO DE ATAS REFERENTES A EVENTOS DIVERSOS 1966 

84.  REGISTRO DE ARMAS DE INQUÉRITOS CRIMINAIS 1996 

85.  
REGISTRO DE TERMO DE COMPROMISSO NOS PROCESSOS REFERENTES A 

TUTELA 
1992 

86.  REGISTRO DE ARMAS E OBJETOS DE MENORES INFRATORES 1993 
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87.  REGISTRO DE TERMOS DE TUTELA E CURATELA DOS PROCESSOS CÍVEIS 1994 

88.  REGISTRO DE ARMAS E OBJETOS DE PROCESSOS CRIMINAIS 1996 

89.  
REGISTRO DE ARMAS E OBJETOS DE AUTUADOS CRIMINAIS DO JUIZADO 
ESPECIAL 

1999 

90.  REGISTRO DE SENTENÇAS CRIMINAIS 1990 

91.  REGISTRO DE PORTARIAS MENORES 1992 

92. 0 REGISTRO DE ROL DE CULPADOS 1999 

93.  REGISTRO DE TRANSAÇÕES 1996 
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